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Tällbergsvägen 132 Leksand | Plintsberg

Åbrovägen 13 Leksand | Djura

Utgångspris 3 700 000 kr Bruksarea 595 kvm
Tomt 3218 kvm
Mäklare Anders Permats 070-394 17 74

Utgångspris 1 950 000 kr Rum 3, varav 2-3 sovrum
Boarea 97/158 kvm Tomt 1310 kvm
Mäklare Caroline Lundin 070-394 25 98

Med vår tjänst På Gång förbereder vi din försäljning nu
och du kan fira jul i lugn och ro. Kontakta oss
så berättar vi mer.

MAGASIN

Våra utgivningar
över jul och nyår
MAGASIN

Magnus Åker
Säljare

V. 51 Utgivningsdag tisdag 21/12
Materialstopp tisdag 14/12 kl. 14.00
Redaktionen har stängt 23/12-2/1
V.2 Utgivningsdag tisdag 11/1
Materialstopp måndag 3/1 kl. 16.00

God Jul & Gott nytt år
annons@magasinleksand.se • 0247-132 01 • www.magasinleksand.se
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FESTIVAL 1-2 JU

LI 2022

John Lindberg Trio / Top Cats / The Refreshments
Svenne Rubins / The Errols / Erika Jonsson
Martin Riverfield and the wheels of fortune
Mike Teardrop Trio / Hub Caps mfl

DÖSSBERGET, BJURSÅS | FÖR MER INFO OCH BOKNING AV BILJETTER: WWW.BJURSROCKEN.SE
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Aktuella
aktiviteter...
Ditt fönster till biovärlden
Förköp -www.bio.se (Leksand)
Leksand, Faluvägen 16
17/12 Fre kl. 19.30
19/12 Sön kl. 19.30

WEST SIDE STORY
11 år, 130 kr, Tid 2.40
WEST SIDE STORY
11 år, 130 kr, Tid 2.40

ALLA TIDIGARE
PRESENTKORT
GÄLLER HELA
2021!

Kommande: Bamse och vulkanön,
Sing 2, Utvandrarna
BILJETTER KONTANT OCH SWISH I KASSAN
- FÖRKÖP www.bio.se Vi finns på Facebook - Visir bio

JULENS SÅNGER

Leksands Kulturhus
Utställning i museet VÄGSKÄL 2021
Själens verkstad - invävda drömmar!
Ett öppet samtal - möte med den förflutna
textiltraditionen och samtidskonsten.
Visas till och med 22 januari 2022. Fri entré.

Filmvisning Ariadnes tråd

Mattor av Agneta Svensk, utställning i
Leksands kulturhus 2001. 27 min.
Lördag 18 december kl. 13.00.

Musikgudstjänst

Ändrade öppettider
jul & nyår

Söndag 19/12 kl. 18.00

Stängt 23-26/12, 31/12-2/1, 6/1

Å 
H B,   
M B, .
S B, 

Obs! bibliotek & museum har olika
öppettider. För öppettider besök
www.leksand.se/kultur eller vår facebooksida.
God jul & Gott nytt år! önskar
personalen på Leksands kulturhus
www.leksand.se/kultur

4

JULKONSERT
Familjen Park med vänner
Insamling till Panzisjukhuset i Kongo

Söndag 19/12 kl 17:00 FRIKYRKAN Insjön
Vi följer myndigheternas krav på Covid-bevis samt ID-kort

Julsångsafton
Vi sjunger in julen

Leksands Kyrka
lördag 18/12 kl 16.00
S S, solist
SALONGSENSEMBLEN
LEKSANDS KYRKOKÖR
J S, präst
Kollekt till Act Svenska kyrkan
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Julbord, personalresa eller bara en
dagsutflykt med
föreningen
Kontakta oss för
kostnadsfri offert.

Dagliga turer
Dalarna - Stockholm
0250-51 11 01
www.masexpressen.se
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En riktigt rökt, gravad och
ugnsmarinerad jul.
Nu är det inte så långt kvar till jul. Passa på att se över
julbordets alla godsaker från hav och land. I butiken har vi
våra egna ugnsmarinerade laxar med smak av dill, ädelost, chili eller naturell. Som alltid har vi även nygravad,
varmrökt och kallrökt lax i våra juldiskar.

Klädsamt välmående som en prins till jul.
Givet på jultallriken, Klädesholmens alla sillar som t.ex. Senapssill med Maltwhisky, O.P. Andersonkryddad löksill, Svartvinbärssill eller PK:s Fransk löksill. Gillar man hellre prinsar så har vi alltid
Prinsens Kräftmarinerad sill, Branteviks sill, Vitlöksill, Äpple/curry, Drömsill och Matjes.
Fler sillsorter och tips finns på hemsidan.

Gott och storskaligt till jul och nyår.
Gör jul och nyår stort i år för vi har skaldjur i mängder. Välj skalade
räkor, kammusslor, kräftor, hummer eller oskalade räkor i lösvikt.
Även påfyllt med regnbågsrom, Kalixrom och andra romsorter.

Murboannas
utsökta ostar och...

...Robertssons
smakrika korvar.

Som alltid påfyllt med Baggbo Blå
Goda, mättande och juliga
och Koppslahyttans Underbara.
korvar. Välj Prinskorv, Grillkorv
Nu har vi också Murboannas
Chili och Ramslök, Ost och Bacon
Grillost i diskarna.
Grillkorv och deras goda Ölkorv.

Till bords med kungliga smaker.
Som vanligt har vi Såskungarnas alla såser i lager
som Hovmästarsås, Remouladsås, Limeaioli,
Bearnaise, Romsås eller Såskungarnas klassiska
Skagenröra med hela räkor, citron och dill.

God jul, gott nytt år och varmt
välkommen till vår juliga butik.
ÖPPETTIDER VECKA 50 mån-fre: 08.00–18.00 lör-sön: 09.00–15.00
20–23/12: 08.00–18.00 24–26/12: stängt Nyårsafton: 10.00–13.00 Nyårsdagen: stängt

LAX

SKALDJUR

DELIKATESSER

DESSERTER

Övermovägen 11 • 0247-343 35 • sales@siljanslax.se • www.siljanslax.se
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siljanslax

Larmar värmepumpen?

SPORTRINGENMODEHUSET

Boka service idag,
vi servar alla märken!

50% RABATT
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Ring oss och

AC-SERVICE

boka tid!

ENTREPRENADFORDON
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BORLÄNGE
076-8161401
WWW.SWERAD.SE

Rabatten dras från ord. pris.
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Mora: 0250 156 85
Falun: 023 283 41
melmek.com

ANDERSSONS OPTIK

GLASÖGON

för barn & ungdomar

FRÅN 0 KR

Gäller utvalda bågar
fr.o.m 3 januari 2022.
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MARIABODEN
SVÅRT ATT HITTA
JULKLAPPAR?
Köp presentkort
hos Mariaboden.

Försäljning av reservdelar och tillbehör

y

er n

Vi s
älj

LLOYDS APOTEK
MEDLEMSPRIS

30% RABATT

på eltandborstar,
tandborsthuvuden &
tandkräm från Oral B
Gäller t.o.m 12/1 2022

VARD 10–19 • LÖR 10–16
SÖN 11–16 • HEMKÖP 8–22
8

BEHOV AV ÅTERHÄMTNING?

Nyårskasse

Trött? Spänd? Stressad?

FIRA IN DET NYA ÅRET MED EN
GOD TRERÄTTERS MIDDAG

Presentkort
i julklapp!

Pröva
TAKTIL STIMULERING
En mildare, avslappnande
massage som bidrar till
ökad livskvalité.
Boka din tid på ww

w.alpas.se

070-6041437 • Per Nils väg 4, Insjön

Nyårsmeny

FÖRRÄTT
Sotad hälleflundra, crème på
blomkål smaksatt med citrus och brynt
smör samt laxromsvinägrett
VARMRÄTT
Oxfilétournedos rullad i svart
trumpetsvamp, serveras med
rostade kastanjer och fikon samt
mandelpotatispuré och portvinssås
DESSERT
Champagnetryffel insvept i vit choklad
på en botten av parfaitdeg, serveras
med halloncoulis och krisp av
hasselnötter

massarback

Finns även vegetarisk meny
LEKSANDRESORT.SE/SILJANS-KONDITORI

b
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425kr

BESTÄLL SENAST
29 DECEMBER

Källan TACKAR alla som hjälper oss att
hjälpa och önskar er en God, Trevlig och
Välsignad Jul och ett Gott 2022!

BAGERI | KONDITORI | CAFÉ | KÖK | GALLERI
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Elbilen som är sladdfri

Kan man köpa sig en sladdfri elbil? Nej, kanske inte men nya Volkswagen ID.4 GTX är så nära
man kan komma. Det är tyskarnas första elbil med fyrhjulsdrift och naturligtvis bjuder folkan på
ännu bättre väggrepp. Lägg till detta ytterligare 200 kilos släpvagnsvikt så får man hänga 1 200
kilo på kroken, vilket är bra även om siffrorna knappast imponerar på ridfolket. Det gör å andra
sidan prestandan och det tack vare 299 hästkrafter.
Volkswagen tänker elektrifiera bilvärlden på allvar och
ID.4 GTX är ett rullande bevis på detta. Vad sägs om
en rymlig interiör, ett bagage som ställer Volvo V90 i
skamvrån och inte minst 48 mils räckvidd? Häng med
och testa elfolkan som siktar mot den svenska tjänstebilstoppen.
Helgarderad med 4WD
Volkswagen ID.4 har tagit täten som landets mest sålda
elbil och räkna med att tipsettan kommer att plocka ännu
fler poäng när man nu helgarderar med den fyrhjulsdrivna GTX-modellen.
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Formspråket utstrålar både sportighet och styrka
samtidigt som de markerade hjulhusen med maffiga
20-tumsfälgar ger oss rätt suvvibbar. Interiören är
heldigital och på mittkonsolen trånar en 10-tum
stor pekskärm med navigation.
Designavdelningen i Wolfsburg har arbetat efter
principen ”liten på utsidan men stor på insidan” och
det är också här elbilen har en av sina stora fördelar.
Man fullständigt översköljs av generösa utrymmen
och det stora bagageutrymmet på 543 liter har
en rejält tilltagen lastöppning. Lägg till detta en
dragkrok och därmed kan familjer med lätta laster
dra 1 200 kilo.
Underbart är kort
GTX är precis som vanliga ID.4 försedd med en
bakre elmotor på 204 hästkrafter som driver bakhjulen. Men nu får den även sällskap av en främre
elmotor på 109 hästar och vips får vi fyrhjulsdrift
som kopplas in vid behov. Om man nu inte väljer att
lägga i det så kallade traction-läget med permanent
fyrhjulsdrift upp till 20 km/h. Den maximala systemeffekten är hela 299 hästkrafter men för att hushålla med elen har man bara tillgång till allt pulver i
30 sekunder och under förutsättning att batteriet är
laddat till minst 88 procent. En väl avstämd fjädring,
låg tyngdpunkt och bra balans bidrar till riktigt bra
vägegenskaper och en hel del körglädje. Men som
alltid kostar det om man vill ha ett lyckat kalas – i
pengar räknat 572 900 kronor. Vill man dessutom
känna på såväl acceleration som toppfart så får man
även betala i form av en betydligt kortare räckvidd
än de angivna 48 milen.
Text: Willy Priske och Jenny Nilsson / © CNP AB
Foto: CNP AB
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Konstsamling
till salu!

”Se reportaget i FK 6/12 sid 15”

Konst o kuriosa

Julhandla hemma
och hämta i butik.

säljes lördag o sön/helgdagar
ca kl. 11–13 under helgerna.
Nedanför Bergbacken, södra Tällberg
i fotbollsklubbens lokaler.
Klockar Pers samling av lokala
konstnärer, Dalmålningar,
Klockargårdens Textil, Hemslöjd och
turistkuriosa samlat under 80 år,
till salu eller förslag på ny
placering/donation.

Handla enkelt på coop.se
och hämta dina färdigpackade
varor i skåp, när det passar dig.
Välkommen till coop.se,
för en enklare julhandling.

Stina Sunesson ateljé flyttar nu till
Mases på Tällbergs bakom Holen.
Information om besökstider:
Klockar Per 070–2565265

(även privata/enskilda besök övriga tider utan corona)

Passa även på att se nya
BRF lägenheterna SJÖBLICK etapp 1
och framtida byggande!

Leksand
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GREEN HOTELS JULKASSE
Beställ senast 17 dec
För dig som vill få tid att umgås
packar vi julens utvalda delikatesser
Hämtas på julafton kl 12.00
Pris 400:-/person
greenhotel.se 0247-500 00 mail@greenhotel.se

HALSDUKENS
DAG!

ENKRONASMATCHEN 2021
Tisdagen den 28 december gästas vi av Rögle,
och det är återigen dags för den populära
Enkronasmatchen, en på många sätt viktig
match för föreningen.
Du kan vara med och stötta Leksands IF med allt
ifrån 10 öre (privatperson) och upp till valfritt
belopp per åskådare.
Exponering på leksandsif.se och biljetter till
SHL-matchen mellan Leksand och Linköping

I samband med matchen
den 28 december firas även
Halsdukens dag i arenan!

den 6 januari ingår för dig som är med i
Enkronasmatchen 2021.
Vill du veta mer? Kontakta oss gärna:
patric.skoglund@leksandsif.se Företag
tony.malm@leksandsif.se Företag
christer.strandell@leksandsif.se Företag
pernilla.allvin@leksandsif.se Privat
annakarin.erkers@leksandsif.se Privat

Biljetter till matchen hittar du som vanligt på lif.ebiljett.nu
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Beställ din halsduk på

shop.leksandsif.se

Gåvokort

JULKLAPPEN MED MÅNGA MÖJLIGHETER

Gåvorna väljs enkelt ut i en lätthanterlig webshop.
Möjlighet att välja en eller en kombination av gåvor.
FINNS I SJU OLIKA VALÖRER:
200 kr, 400 kr, 600 kr, 800 kr,
1200 kr, 1600 kr och 2000 kr
KORTEN KAN ANPASSAS MED:
• Extra tilläggsgåva i samma paket som gåvokortet.
• Fysiskt kort, E-postkort eller SMS-kort.
• Egen designat kort med personlig hälsning.
• Personlig hälsning på hemsidan vid inloggning.
• Helt egen hemsida med egen profil.
• Val för mottagaren att skänka till välgörenhet istället för gåva.

Extra
20% rabatt på
Kosta Boda
Art Hotel

Välkända
varumärken

moms + 79 kr/kort i frakt tillkommer.

-En del av Bokstaven

0250-135 25 | order@tryck1.com | Badstugatan 13, Mora

14

Vi söker en VA-rörnättekniker
Är du driftig och praktiskt lagd med känsla för kvalitet och service?
Vi kan erbjuda dig ett omväxlande och tekniskt utmanande
arbete i en god gemenskap.
Läs mer om tjänsten på dalavattenavfall/ledigatjänster och ansök före den 20/1!
Dala Vatten och Avfall AB:s uppgift är att ta hand om avfallet som uppstår i våra fyra
kommuner samt förse invånarna med dricksvatten och avloppsvattenrening.
Vårt huvudkontor ligger i Leksand.

Julens öppettider på ÅVC
Julen innebär ändrade öppettider för
återvinningscentralen Limhagen.

God Jul
och
Gott Nytt År!

Öppettider:
23 december
24 december
25 december
26 december

kl. 10.00-16.00
stängt
stängt
stängt

2022
5 januari stängt
6 januari stängt

dalavattenavfall.se/ÅVC
En bättre miljö idag och för kommande generationer.

15

Mat i massor,
stim och stök.
Se upp med
farorna i ditt kök.
När du lämnar
heta spisen
stäng då av och
undvik krisen.

dalarnas.se
16

Visste du att hälften av alla bränder i hemmet
startar på spisen i köket? Det är lätt hänt att glömma
en kastrull som står och puttrar. Skaffa en spisvakt
som larmar och stänger av när det blir för varmt.
Fler brandsäkra tips hittar du på vår hemsida.
Vi på Dalarnas önskar dig en god och säker jul.

16b

Läsarbild

Frostiga träd på kvällen Foto: Anette Léman

15b

STOPP
I AVLOPPET?

94,1 & 89,1 MHz
Radio Siljan med musiken från Här, Då och Nu.

Julkampanj!

l

Tänk på miljön - ersätt
julkorten med erbjudanden
och hälsningar till dina
kunder &
samarbetspartners
genom radioreklam!

Högtrycksspolning l Tining av avlopp
l Filmning av avlopp l m.m.
30 år i
branschen.

Tel. 070-679 75 77

Siljans Batterier

50 Jul/Nyårshälsningar 1.795:- ex moms

• Bil • Entreprenad • Båt • Husbil
• MC • Trädgårdsmaskiner • Fyrhjuling
• Lastbil • Liftar • Truckar m.m.

Priser inkluderar produktion.

Ring & boka din plats i dag!

Vi erbjuder även starthjälp,
kontroll/test av batterier.
Telefonsluss
0250 – 10 000

Växel
0250 – 10 500

Annons avd.
0250 – 10 505

Vi säljer endast fulladdade batterier.
Hjulbäck, Siljansnäs l 070-7697333 l info@siljansbatterier.se

Nu pågår införsäljningen
av årets julhälsningar
( Julbilagan)
Här kan du som företag önska dina kunder
En God Jul & Ett Gott Nytt År
Hör av dig till oss om du vill medverka
annons@magasinleksand.se • 0247-132 01
kristina.haag@bokstaven.se • 070-746 56 93

MAGASIN
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God Jul

Månen vandrar sin tysta ban, snön lyser vit
på fur och gran, snön lyser vit på taken.
Endast tomten är vaken.

Ja så inleds och avslutas Viktor Rydbergs berömda dikt ”Tomten”. Få är väl de barn idag
som kan känna igen sig i den miljö han beskriver, en gård full med djur och människor,
där tomten har sin givna roll som vänlig beskyddare. Och det är väl inte särskilt många
heller som tror på tomten, eller några av de
andra väsen som kunde befolka gårdarna.
Ändå är det ofta dit vi återvänder när vi vill
skapa stämning kring högtider, speciellt i juletid. Det kan knappast kallas nostalgi, det är
inte många nu levande som verkligen vet vad
det innebär att bo tillsammans med djuren på
en gård, utan rinnande vatten och elektricitet. Men det finns hos många en längtan att få
uppleva det. Tur då att vi har levande fäbodar
och hembygdsgårdar där man kan få en glimt
av hur det var förr. I Leksand finns det gott
om möjligheter till det. Det handlar inte bara
om tradition, det är viktigt att kunna och förstå historien för att också förstå samtiden. Vi
behöver också veta var vi kommer från för
att hitta vägen framåt. För framåt ska vi, vare
sig vi vill eller inte. Och utvecklas gör vi hela
tiden. Men kasta ett öga i backspegeln då och
då och var tacksam mot dina förståndiga förfäder som förstod att det finns mycket som är
värt att bevara.
Tomten då? Jo, jag tror på tomten. Eller åtminstone den kraft som finns i goda förebilder.
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Jag avslutar med en favoritstrof ur ”Tomten”, ta er gärna tid att läsa hela dikten.
Kanske högläsning vid granen innan tomten kommer med klapparna?
Tyst är skogen och nejden all, livet där ute
är fruset, blott från fjärran av forsens fall
höres helt sakta bruset. Tomten lyssnar
och, halvt i dröm, tycker sig höra tidens
ström, undrar, varthän den skall fara,
undrar, var källan må vara.

Önskar er alla en riktigt god och
fröjdefull jul

Pär Ohlsson
Kulturchef Leksands kommun

www.magasinleksand.se
annons@magasinleksand.se
0247-132 01

WASA BIO

Rättvik
Biljetter: bjornbio.se/rattvik eller tel: 0248-107 01 - Vi finns på Facebook

Bioprogram
14–23 dec
Bamse och vulkanön
SVERIGEPREMIÄR!

Animerat, Barn, Familj
Speltid: 1 tim 9 min
sv tal On 22 dec 17.00
To 23 dec 15.00, 17.00 bt

Clifford,
den stora röda hunden

Animerat, Äventyr, Familj
Speltid: 1 tim 36 min
sv tal
Lö-sö 18-19 dec 13.00 bt

DAGBIO 16 dec!!

PREMIÄR!!!

Mama Weed
11 år
SVERIGEPREMIÄR!
Action, Komedi av J-Paul
Salomé m Isabelle Huppert
Speltid: 1 tim 44 min
DAGBIO On 22 dec 13.00

No Time to Die Action,
Äventyr, Thriller med Daniel
Craig. Speltid: 2 tim 43 min
Ti 14 dec 18.30
Sista visningen
15 år
Sagan om Karl-Bertil
Jonssons julafton

Familj, Drama av Hannes
Holm. 1 tim 44 min
Lö-sö 18-19 dec 15.30
Må-ti 20-21 dec 17.00 bt

Spider-Man
11 år
– No Way Home
SVERIGEPREMIÄR!

MAGASIN

Action, Äventyr, Sci-Fi
av Jon Watts
med Tom Holland
Speltid: 2 tim 28 min
On-to 15-16 dec samt
Fre 17 dec 18.30
Lö-sö 18-19 dec 18.00
Må-ti 20-21 dec 19.30

PREMIÄR!!!

The Matrix
Resurrections
SVERIGEPREMIÄR!

PREMIÄR!!!
DAGBIO 22 dec!!

Action, Sci-Fi av Lana Wachowski med Keanu Reeves
Speltid: 2 tim 35 min
On-to 22-23 dec 18.45

West Side Story
11 år
Kriminal, Drama, Musikal
av Steven Spielberg med
Ansel Elgort. 2 tim 36 min
DAGBIO To 16 dec 13.00
............................................... Rättvik
Premiärer juldagen
Sing 2
Tills solen går upp
Utvandrarna

PREMIÄR!!!
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Lösning korsord v.48
Ansvarig utgivare:
Magnus Åker 070-746 56 91
magnus.aker@bokstaven.se
Postadress:
Norsgatan 24, 79330 Leksand
Redaktion:
Norsgatan 24, Leksand
Telefon:
0247-132 01
Annonsering:
Manus eller färdigt material
skickas till
annons@magasinleksand.se
Hemsida:
www.magasinleksand.se
Annonssäljare:
Kristina Haag 070-746 56 93
kristina.haag@bokstaven.se
Manusstopp:
Tisdagar kl. 14.00 för
införande veckan därpå.

(OBS! Andra inlämningstider kan
förekomma vid t.ex. storhelger)

Utdelningsdag:
Tisdagar
Tryckeri:
Bokstaven AB
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begränsat till högst annonskostnaden. För uteblivet eller
felaktigt publicerat material
ansvaras ej.
När du skickar in en läsarbild till oss så
ger du oss (Bokstaven AB) automatiskt
tillstånd att använda bilden som dekor,
i redaktionell text eller som läsarbild i
alla våra produkter. För all annan
användning av bilden krävs upphovsrättsinnehavaren tillstånd. Du behåller
naturligtvis alla rättigheter till bilden!
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Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka
Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm
Namn:.....................................................................................................................................................
Adress:...................................................................................................................................................
Postadress:...............................................................................................................................................

11b

KALL I
STRUT

G

L

5

14

T

FILMCHARMÖR

MÄTTAR
GAMAR

2

9

KUNNAT
LIDA

FÅR
UNDANSTÖKAT

Melodikrysset v.50 - 18 december

7

B E

E D

TYSK
SÅNG

©Bulls

1

M Å
ANVÄNDES
FÖRR VID
TILLTAL

I

LANDTUNGA
SMÅLOCKIG

ÄR SLAR- DET
VIGT
ANGER
GJORT
TIDEN

DANS

S A N K T

V Å R

I

ÖSTAT

A G D A

G R A T T A R

E N T

FÅR
UNDANSTÖKAT

N Å

SKÄRPS

RENDERA
TRÅNGT
SUND

G N O
UPPVAKTAR

DESTINA- ÄDEL- FEBRUATION
METALL RIMAN

E M P L

FÖRE
FÅLLA

H O N U N G

B E H Å
KUNNAT
LIDA

ALFA OCH
OMEGA

G

KONSTFACK

M Å N D A G S E
DANS

Distributör:
Posten
Upplaga:
12 500 ex

LÄNGRE
ÄN ERA

ÖKENFÖLJE

STOR
FLOD

SKRIVER
MAN PÅ

LIVSLOTTERNA

HURUVIDA

ETT
ELLER REXEDS
FJORTON TILLTAL

BABYFÖDA

HAND- TORKHUS
LADE

NÄS
VÄGDE
OMSLAGET

SÖKTE I
ETERN
FLORIDASTAD

NARVAMAN

BERGMASSIV

ELDA

VERKTYG

BEFRIADE FRÅN

FLAMMAR

GÖR DATORSPEL

BÖNORD

LORTIG

ILSKNA
HOPPAS
FRÅN
BÅT

STORA
I DAL

VARIT
TAKTLÖS
DEL AV
LÄSÅR

SVÅR ATT
LÖSA
VÄXER I
BALJA

POPULÄR
JAKTHUND

SÄNDER
PÅVEN UT
VED PÅ
HÖG

FODERVÄXTER
LITE
NÄRMRE

REGNFRI
PERIOD

BEREDD
BLADPLATS
SAMLAT
FUL VANA

FALLHÅLL

FÄRGAR
KOPPAR

PISAFLOD

SURRA
MADAGASKAR
KOGUDINNA

GÅ ÖVER
FLODEN
AUDIOVISUELL

ANDRA
ÄN VI

OSMIDIG

BLIR
KVAR

SKRÄPLOTT
EN TON I
SKALAN

SPANIEN

SATIR
KAN
SOFFA
VARA

©Bulls

Swisha en gåva
till 901 2014
Bin är livsviktiga för vår matproduktion. Men
en tredjedel av Sveriges vilda biarter är på väg
att försvinna. Nu vänder vi trenden tillsammans!
www.räddabina.nu
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.....Smått & Gott.....................................
MATT-TVÄTT PÅ PLATS
Tvättar mattor, heltäckningsmattor,
soffor & sängar.
Miljövänligt & bra pris
Ring Alex 072-873 69 11

Slipar saxar, knivar m.m.
Reparationer även symaskiner.
Kan hämta och leverera. Ring 070-398 32 29

KÖPES LP-skivor

SNIS GÅRDSBUTIK SÖDER RÄLTA
Gotlandsskinn från gården, ullfiltar,
uppläggningsfat i olika träslag, tunnbröd,
ägg, med mera.
Öppet: fredag - lördag kl. 11-15
eller ring 072-72 93893 Välkomna!

076-314 04 48
Rock, pop, progg,
hårdrock, jazz m.m.
Köper även CD-skivor i större partier.

......................................... Smått & Gott...........
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MARKNADSFÖR DITT FÖRETAG
I VÅRA LOKALA ANNONSBLAD:
Upplaga: 12.500 ex
Räckvidd: ca 25.000 läsare
Kontakt: Kristina 070-746 56 93
Magasin Leksand (f.d. Leksandsbladet) delas ut till hushåll och företag
i Leksands kommun med Insjön, Tällberg och Siljansnäs.
Upplaga: 10.000 ex
Räckvidd: ca 20.000 läsare
Kontakt: Kristina 070-746 56 93
RättviksNytt delas ut till hushåll och företag i Rättviks kommun, Leksands
norra delar med Tällbergsbyarna samt Garsås.
Upplaga: 20.000 ex
Räckvidd: ca 40.000 läsare
Kontakt: Sune 073-10 10 199
Masen delas ut till hushåll och företag i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.
med

Upplaga: 9.000 ex
Räckvidd: ca 18.000 läsare
Kontakt Conny 076-829 00 18
Kråkbladet delas ut till alla hushåll, från Bingsjö-Dådran via Enviken, Linghed,
Svartnäs och Vintjärn till Svärdsjö, Sundborn, Toftbyn och Hosjö – samt
till 3.000 företag i centrala Falun och Svärdsjöbygden.
Upplaga: 16.500 ex
Räckvidd: ca 33.000 läsare
Kontakt: Håkan 070-542 77 67
Veckonytt delas ut till hushåll och företag i Filipstad, Hällefors och
Nora kommuner.
Direktnummer för
annonser, bokning
och förfrågan:
Välkomna,
både som läsare
och annonsör!

•
•
•
•
•
•

Magasin Leksand: 0247-132 01, Kristina 070-746 56 93
RättviksNytt: 0248-136 00, Kristina 070-746 56 93
Masen: 0250-713 85, Sune 073-10 10 199
Kråkbladet: 0248-107 77, Conny 076-829 00 18
Falu FöretagarForum: 0248-136 00, även 0248-107 77
VeckoNytt: 0590-127 50,Håkan 070-542 77 67

– hela Dalarnas lokala trycksakspartner!

0248-136 00 • Reparatörvägen 3, Box 133, 795 22 Rättvik
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Till salu!
Julklappstips!
Dampäls 38-40, persian, A-linje,
klockad rygg, klädda knappar,
NYSKICK.
Två nya ylleplädar,
handvävda, designer.
Två Leksandsstolar med
stoppad sits.
076-84 108 33, 076-24 53 156

---------------------------

Tack!
Efter mer än 40 års
övertalningsförsök kan vi nu hälsa
vår nya hedersmedlem Skogen
välkommen i gänget.
Ogräsodlarnas Riksförbund

---------------------------

Bostad!

Privatannons
100:-

KÖPES!
Hus alternativt gård
önskas köpa i Tällberg Plintsberg
eller Leksand med omnejd.
Svar till Jan och Eleonore via
telefon 070 669 21 99 eller
mail eleonore.persson@live.se

Annonserna på denna sida är
endast avsedd för enstaka objekt
och för privatpersoner.
Har ni företag/hobbyföretag/
föreningar så finns andra alternativ,
kontakta kontoret.

---------------------------

Så här gör du:
Skicka in din annons via e-post till
annons@magasinleksand.se
alternativt lämna in den på vårt
kontor.
Annonsen bör innehålla Rubrik +
text (max 25 ord) + Kontaktinfo.
Betalning via Swish på 1232-591089
eller kontant/kort.

Uthyres!
Ett rum och kök i Gärde, Leksand.
45 kvm, ljus, högt i tak och trevlig.
Stora garderober, förråd, fiber.
Ledig omgående/ 1 januari 2022
0760-15 66 15

---------------------------

Köpes!
Pv. Amazon. 140. 160. 240 940.
Ev annan veteran bil amerikansk eller
europe kan vara intressant för hobby
bruk. Bet kontant
Tel 076-2742563 Johansson

---------------------------
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Dessa rubriker finns:
Till salu, Önskas köpa, Uthyres,
Önskas hyra, All ev. uppvaktning,
Tack, Upphittad, Efterlysning, Bytes,
Sökes, Loppis.
Vill du ha din annons i RättviksNytt
eller Masen så tillkommer 100:Redaktionen förbehåller sig rätten att utan
förvarning ta bort annonser med felaktigt innehåll.

MAGASIN

ÖPPETTIDER
Mån-tors 8-16
MAGASIN

Magnus Åker
Säljare

Lunchstängt 12-13

Fredag stängt
ANNONSSTOPP:
Tisdagar kl. 14.00 för införande tisdag veckan därpå.

Välkommen in med er annons!
Magasin Leksand • Norsgatan 24 • LEKSAND
annons@magasinleksand.se • 0247-132 01 • www.magasinleksand.se
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Vår käre

Bengt Liss
född i Lycka 25 juni 1939
har idag stilla somnat in efter en längre tids sjukdom och
lämnat oss i stor sorg och saknad
Leksand den 30 november 2021

GUNNEL
PETER och NINA

FREDRIK och EMILY

Emma

Julian, Aldous
Walther, Edwin
Bröder med familj
Släkt och vänner

När jag dör är jag alls inte borta fast min kropp blivit aska min vän,
för i allting som sjunger och spelar skall jag komma tillbaka igen.
Genom fåglars kvitter i skogen genom fjärilars fladdrande slag,
genom snöflingors dans på Din ruta skall jag ge Dig en hälsning var dag.
Och när björksaven stiger om våren och Du känner en värmande vind,
kan Du ana min själs odödlighet när jag varsamt smeker Din kind.
Då är jag alls inte borta nej, mer nära än Du kan förstå,
för genom allting som sjunger och spelar skall min hälsning med kärlek Dig nå.
Begravningen äger rum i Leksands kyrka fredagen den 7 januari kl 10.00.
Akten avslutas i kyrkan. Tänk gärna på Tibble-Lycka Byförening bg 5681-3603.
Siljans Begravningsbyrå
5b

Vår älskade

Carl Ragnar "Ragge"
Valin
* 2 juli 1949
har idag stilla insomnat,
i ljust och tacksamt minne bevarad
Leksand
26 november 2021

INGRID
HÅKAN och HELEN
Isabelle, Jennifer

TOBBE och GIGGI
JENNY och STEFAN
Wilma, Victor
Släkt och vänner
Du ska veta att vi saknar Dig
Det finns känslor som aldrig tar slut
Du ska veta att vi inte glömmer
Det finns bilder som aldrig suddas ut
En del av vårt hjärta kommer
alltid att slå för Dig
Begravningsgudstjänsten äger rum i
Leksands kyrka fredagen den 17/12
kl 10.00. Akten avslutas vid graven.
Stort tack till Palliativa teamet
för god vård och omsorg.
Tänk gärna på Läkare utan gränser
telefon 010-199 33 00.
Siljans Begravningsbyrå
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LEKSAND DJURA SILJANSNÄS ÅHL

www.svenskakyrkan.se/leksandspastorat • Pastorsexp. 0247- 807 00
Kyrktaxi till Gudstjänst, förbokning, enkel resa 40kr, 0775-50 50 50

Kyrkoårets söndag: 4:e söndagen i advent

Vi uppmanar alla våra besökare att vara uppmärksamma på de aktuella covidrestriktioner som gäller.
From 1/12 får vi vara 100 personer i en och samma lokal utan covidpass. Max 8 per sällskap på anvisad plats.
I vissa fall tas föranmälan upp. Läs mer på www.svenskakyrkan.se/leksandspastorat/nyheter/covid

Leksands församling

Siljansnäs församling
Öppettider
Kyrkan öppen dagligen, kl: 9:00-16:00

Leksands Kyrka öppen dagl. kl: 9:30-15:30

Måndag-Torsdag
12:00-15:00 Kaffe på S:t Persgården
Läs gärna en tidning
Tisdag 14 december
9:30-11:00 Matbanken
16:00-17:00 Vi skänker tjänlig mat som annars slängs.
S:t Persgården/Gillestugan
15:00-17:00 After school - terminsavslutning
Öppet för barn 10-13 år .
Fika, häng, aktivitet. Ingen anmälan
S:t Persgården/Gillestugan
Torsdag 16 december
Kvällsmässa
18:00
John Sund, präst
Leksands kyrka
Lördag 18 december
Julsångsafton
16:00
(se sep annons)
Leksands kyrka
Adventsbön
17:00
Sten Boman, präst
Kyrkan på Tällberg/Wasastugan på
Hotell Dalecarlia
Söndag 19 december
Mässa på 4:e advent
11:00
Sten Boman, präst.
Mikael Boström Eric´, musiker.
Leksands kyrka
Gudstjänst på teckenspråk
14:00
Johan S Wisser, präst.
Kyrkkaffe i S:t Persgården.
Leksands kyrka
Tisdag 21 december
9:30-11:00 Matbanken
16:00-17:00 Vi skänker tjänlig mat som annars slängs.
S:t Persgården/Gillestugan

Onsdag 15 december
Veckomässa
9:00
Per Rönnegård, präst.
Liselotte Ambjörn, musiker.
Siljansnäs kyrka
9:30-11:00 Frukost för Siljansnäskôllor
Kostnad 40 kr, ingen anmälan.
Siljansnäs prästgård
10:30-11:30 Halv-elva kaffe
Gemenskap och fika. Ingen anmälan.
Siljansnäs prästgård
14:00-16:00 Kyrkis - terminsavslutning
För barn 0-5 år med vuxen.
Siljansnäs prästgård
Andakt på Björkbacken
15:00
Per Rönnegård, präst
Björkbacken
Lördag 18 december
Julkonsert med unga musiker
18:00
Från jazz till opera. Elise Sandborgh och
Juni Phillips, sång. Axel Gryspert, piano
och orgel.
Siljansnäs kyrka
Söndag 19 december
Gudstjänst
16:00
John Sund, präst.
Fumiko Okino, musiker.
Siljansnäs kyrka

Åhls församling

Kyrkan öppen:
vardagar kl: 8:00-15:00, helg: 9:00-16:00

Tisdag 14 december
9:00-11:00 Kyrkis - terminsavslutning
För barn 0-5 år med vuxen.
Åhls prästgård
14:00-15:30 Miniorer
Åhls prästgård
Söndag 19 december
18:00
Musikgudstjänst ”julens sånger”
Se sep. annons
Åhls kyrka
Tisdag 21 december
14:00-15:30 Miniorer
Åhls prästgård
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Djura församling

I samarbete med

v. 50

Tisdag 14 december
14:00-16:00 Gröt och Lucia
Luciatåg med barnkören. Vi serverar
gröt, skinksmörgås, kaffe och kaka.
Lotterier.
Anmälan till Johanna tel. 072-5472142
Djura sockenstuga
Onsdag 15 december
16:00-18:00 Stickcafe
Djura sockenstuga
Torsdag 16 december
14:00-16:00 Kyrkis - terminsavslutning
För barn 0-5 år med vuxen.
Djura sockenstuga
Fredag 17 december
13:30-16:00 Fredagsfika - sista för terminen
Djura sockenstuga
Söndag 19 december
Mässa
11:00
John Sund, präst.
Fumiko Okino, musiker.
Djura kyrka

15/12 19.00 Bön i Elim, Mikael Hansson
19/12 11.00 Gudstjänst, Mikael Hansson

Gudstjänsten live på

Frikyrkan Siljansnäs

Björkbergsvägen 28, Siljansnäs
Mer info: www.frikyrkan.cc

Onsd 15/12 10.00 Bön och Bibelsamtal.
Sönd 19/12 11.00 Barngudstjänst för små
och stora!
Mer info: equmeniakyrkan.se/leksand
Fiskgatan 5 • Leksand • 0247-103 00

Tillsammans kan vi stoppa

Tillsammans
kan vi stoppakönsstympning
tvångsäktenskap,
tvångsäktenskap,
könsstympning och våld mot flickor.

och våld mot flickor.

:  /

BRYT EN
BRYT
ENTRADITION
TRADITION

PINGSTKYRKAN
Hagagatan 4, Leksand

www.leksandpingst.se
Vecka 50
Torsdag 16 dec 19.00 Bön och nattvard i kyrkan.
Söndag 19 dec, fjärde advent 11.00 Gudstjänst
Predikan: Victor Nelelsjö. Kyrkkaffe.

För mer information om våra samlingar se vår hemsida:
leksandpingst.se

#BRYTENTRADITION

Söndag 19/12

9:30
10:40
11:00
17:00

SWISHA
DIN GÅVA
Swisha
din gåva
900 1223
tillTILL
9001223
svenskakyrkan.se/act

Söndagsskola.
Lovsång och tillbedjan.
Gudstjänst. Predikan av Mita Näs. Nattvard.
Julkonsert. Bengt Park med familj och vänner.
Covidpass tillämpas på julkonserten.

Faluvägen 27, Insjön • www.frikyrkan.se
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ZORN

Kurbits & Folklore

silver från 1390 kr
guld från 9995 kr

silver från 450 kr
guld från 2995 kr
Leksandsnyckel

Dalarnas
landskapsblomma

silver från 395 kr
guld från 2995 kr

silver från 399 kr
guld från 2995 kr

Presentkort
från Dala Guldsmide
är en uppskattad julklapp!

Krusbandssmycken

silver från 595 kr
guld från 2995 kr

www.dalaguldsmide.se

Gilla oss på
facebook

