
Vi firar dubbelt jubileum genom verksamma 10 år i Leksand och 3 år i Rättvik!
Vi vill fira detta med ett fint erbjudande till våra kunder: 

Teckna förmedlingsuppdrag med oss så bjuder vi på Dolda-fel försäkringen 
Länsdeklarerat Plus, värde 9 500 kr.

Erbjudandet gäller t.o.m 2022-03-31.

Välkomna hälsar Johan, Michaela, Lottie och Johanna

10-ÅRS JUBILEUM!

Inga överraskningar med 
Länsdeklarerat Plus

Trygg villaförsäljning i tio år.

MAGASIN

En del av Bokstaven AB • www.magasinleksand.se • vecka 5, 1/2 2022

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Leksand/Rättvik
Torget 4 Leksand, Storgatan 9 Rättvik  

0247-25 44 00, 0248-103 05 | www.lansfast.se/leksand

DALAGÅRD I VÄSTBERG
Tidstypiskt dalagård med huvudbyggnad från sekelskiftet med 
generös takhöjd, två fungerande kakelugnar samt inglasad 
punchveranda. Gårdshus, gäststuga & härbre! 
Välkomna med er anmälan till visning!

ADRESS Västberg 50  PRIS 3 850 000 kr
BO/BIAREA 160+10 M², 5 ROK  TOMT  10 090 M²
VISAS Tis 23 Februari kl 16:00-16:30 anmälan krävs
MÄKLARE Johan Vikström 072-243 70 25

GÅRD I GRÄV
Här väntar en fastighet med genomgående välhållet skick på 
såväl boningshus som uthus, gäststuga, härbre samt garage.
Stor och lättskött tomt. Uppvärmning via jordvärme. 
Välkomna!

ADRESS Gräv 52  PRIS 2 795 000 kr
BO/BIAREA 148+14 M², 4 ROK  TOMT  4 575 M²
VISAS Enligt överenskommelse
MÄKLARE Johan Vikström 072-243 70 25

BR 3 ROK PLINTSBERG
3 rok i ett plan med egen entré i markplan. Fina och ljusa 
ytskikt med rymligt kök och renoverat badrum.
Härlig uteplats med trädäck och staket. Garageplats med 
eluttag och förvaringsmöjligheter.

ADRESS Ovabacksgattu 221 PRIS 895 000 kr
BOAREA 79,5 M², 3 ROK MÅNAVG: 4 564 kr/mån
VISAS Tors 25 Februari kl 15:00-16:00 anmälan krävs
MÄKLARE Lottie Mattsson 072-243 70 30

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Leksand
Torget 4, 793 31 Leksand | 0247-25 44 00

leksand@lansfast.se | www.lansfast.se/leksand

Smygstarta din försäljning

Med kostnadsfria tjänsten Försprång® 
ser din mäklare till att allt finns på plats 
när du är redo att sälja. 

Skaffa Försprång nu! 

Läs mer på: www.lansfast.se/forsprang

Nu är det hög efterfrågan på 
fastigheter och vi har köparna!

TOMT I TÄLLBERGS SJÖGÅRDAR
Här kan du skapa ett trivsamt boende med närhet till 
både vatten och natur i omtyckta Tällbergs Sjögårdar!
Tomten har ett soligt och fint läge med sjöglimt mot 
Siljan. Området är detaljplanerat med kommunalt 
vatten och avlopp (anslutningsavgiften ingår i priset).
Vid tomtgräns finns el och fiber.

ADRESS Sjögårdarna 21 PRIS 925 000 kr
TOMTAREA 2 172 M²
MÄKLARE Lottie Mattsson 0247-25 44 00

Upptagen med att tänka
på annat än din bostad?
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Nu är det hög efterfrågan på 
fastigheter och vi har köparna!Vi vet när du får bäst betalt för villan, därför rekom-

menderar vi att du förbereder din bostadsförsäljning
helt kostnadsfritt med vår tjänst Försprång. I tjänsten
ingår värdering, dokumentation och fotografering av
ditt hem, vilket gör att allt är klart när det väl är rätt
läge att sälja. Läs mer på lansfast.se/forsprang-villa

Med våra mäklare får du ett Försprång
på bostadsmarknaden.
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Siljan-Japanstiftelsen har bildats av:
Leksands Kommun 
Leksands Sparbank Gagnefs Kommun
Tomoku Hus AB Leksandsdörren
Rättviks Kommun Stiftelsen Hantverk & Utbildning

Stiftelsens ändamål är att:
l främja ungdoms- och studerandeutbyte mellan
  Japan och Siljansregionen.
l främja information och utbildning om
  levnadsförhållanden i Japan och Sverige.
l stödja idrottsligt och kulturellt utbyte mellan
  Japan och Siljansregionen.
l stödja samverkan inom näringslivsområdet
  mellan Japan och Siljansregionen.
l främja och utveckla förbindelserna mellan
  Siljansregionen och Japan.

Ansökan sker via särskild ansökningsblankett som finns att hämta på 
www.leksand.se/siljan-japanstiftelsen

Ansökan skickas till: lena.ryen@leksand.se 
eller Siljan Japanstiftelsen, c/o Leksands kommun, Att: Lena Ryen-Laxton, 793 80 Leksand

Ev. frågor kan mailas till ovanstående adress.

Du/Ni har nu möjlighet att söka 
medel ur denna stiftelse. 
Extra medel finns för föreningsutbyten 
och aktiviteter i samband med Leksand 
-Tobetsus 35-årsjubileum 2022.

Sista ansökningsdag är
 17/2 2022.

Hjulbäck, Siljansnäs l 070-7697333 l  info@siljansbatterier.se 

Siljans BatterierSiljans Batterier
 • Bil • Entreprenad • Båt • Husbil  • Bil • Entreprenad • Båt • Husbil 

• MC• MC  •• Trädgårdsmaskiner  Trädgårdsmaskiner •• Fyrhjuling  Fyrhjuling 
•• Lastbil  Lastbil •• Liftar  Liftar •• Truckar m.m. Truckar m.m.

Vi erbjuder även starthjälp,Vi erbjuder även starthjälp,  
kontroll/test av batterier.kontroll/test av batterier.

Vi säljer endast fulladdade batterier.Vi säljer endast fulladdade batterier.

STOPP
I AVLOPPET?

l Högtrycksspolning l Tining av avlopp
l Filmning av avlopp l m.m.

Tel. 070-679 75 77

30 år i 
branschen.

EXPRESSBUSS
DALARNA - STOCKHOLM

Res tryggt & 
bekvämt med oss!

www.masexpressen.se

Det självklara valet!

En del av Mohlins bussar
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I VACKRA TÄLLBERG

BOKA BOENDEPAKET INKL. FÖRESTÄLLNING PÅ KLOCKARGARDEN.COM

5 FEBRUARI 
CHRIS KLÄFFORD

11 FEBRUARI
GUBBRÖRA MED
LENNIE NORMAN

12 FEBRUARI
VIOLET GREEN 

AND ALL BETWEEN

19 FEBRUARI
KINGEN SHOW

4, 5 MARS
THE MULE SKINNER  

BAND & LASSE HOLM

11, 12 MARS
STAGE FOUR 
ABBA FEVER

18 MARS
TITTI SJÖBLOM:  
ALICE BABS  –  

MAMMA OCH IDOL

19 MARS
ANDREAS WEISE

26 MARS
RONNY ERIKSSON
& LEO HOLMBERG

1 APRIL
LOUISE HOFFSTEN

2 APRIL
FRÖKEN ELVIS

& GIGANTERNA

8 APRIL
ERIC BIBB

9 APRIL
MARIE NILSSON LIND

& LEE GOTVIK

23 APRIL
CLAES MALMBERG 

”LIVESHOW”

30 APRIL
BENGANS SCEN MED

STEFAN SAUK

7 MAJ
ROCK´N´ROLL 

MACHINE HYLLAR 
TED GÄRDESTAD
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Vernissage lördag 5 februari 

För att erbjuda ett tryggt besök 
på vernissagen av jubileumsutställningen 

är besökare välkomna mellan 13-15  

Restriktioner gäller, så det kan bli en 
stunds väntetid utanför. Tider för in-

bjudna besökare gäller. 

Konstnären närvarar hela dagen. 
Välkomna! 

Leksands Kulturhus 

www.leksand.se/kultur 

ANDERS STÅHL 
Jubileumsutställning   

i tid och otid  

Aktuella aktiviteter...Aktuella aktiviteter... 

Nu startar vi en konståkningsgrupp för 
nybörjare, född -16 och tidigare.

Välkommen till Träningshallen
Start söndagen den 30/1 kl. 9-10

Förkunskaper; Vana att kunna stå på 
skridskor och att kunna resa sig upp själv. 

Föranmälan krävs, mejla till 
info.lifk@gmail.com

Varm välkommen att prova på.
Hoppas vi ses!

Vi fi rar kyndelsmässodagen 
i ljusets tecken

Skattjakt e� er barnens bibel för 5-åringar 
startar. Du som är född 2017 är 

välkommen att hämta din skattkarta!
Ljus stöpta av barn och ungdomar

 säljs till förmån för Act Svenska kyrkan.


Flickkören, Mattias Bäck, körledare, Kyrknycklarna, 
Carolin From, Lisa Stenberg Knutz, pedagoger

och Joel Ludvigson, präst
OBS! max 50 deltagare enl. restriktioner

FAMILJEGUDSTJÄNST
 Leksands kyrka 

Söndag 6/2 kl. 11.00

Årsmöte 
Jägareförbundets Leksandskrets.

På grund av nya coronarestriktioner har det i 
Svensk Jakts pappertidning annonserade möte 
bytt datum till söndag 27/2 kl 18.00, och sker 

digitalt via Teams. 
Anmälan sker direkt på Studiefrämjandet Dalarnas 

hemsida, eller via länk på ”Jägarförbundet 
Leksands Jaktvårdskrets” på FACEBOOK.
 Agenda enligt stadgarna. Väl mött Styrelsen!
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‘ i  t i d  o ch  o t i d ’ -  s t o r  jub i l eumsu t s tä l ln ing
5/2 -  5/3, Leksands  Kul turhus

Välkommen på vernissage 5/2, drop in kl.13-15 
(begränsat antal besökare, tiden gäller ej redan inbjudna)

A N D E R S  S T Å H L

Aktuella aktiviteter...Aktuella aktiviteter... 
Ditt fönster till biovärlden
Förköp -www.bio.se (Leksand)
Leksand, Faluvägen 16

BILJETTER KONTANT OCH SWISH I KASSAN 
- FÖRKÖP www.bio.se  Vi finns på Facebook - Visir bio

4/2 Fredag kl 19.30 Spider-Man: No Way Home
 11 år, 130 kr, Tid 2.30

6/2 Söndag kl 16.00 Monsterfamiljen  
  (Sv. tal), 7 år, 80 kr, Tid 1.50

    kl 19.30 Nightmare Alley 
  15 år, 130 kr, Tid 2.30 



 

Söker ni en lugn  
& trygg förskola?

Nu välkomnar föräldrakooperativet Krabat  
barn i alla åldrar med start hösten 2022. 

Tack vare Krabats lilla format med  
små barngrupper och hög personaltäthet kan vi 

erbjuda en lugn och trygg miljö! 

Vi har ett fåtal platser kvar!

Nyfiken och vill veta mer?

Välkommen på digitalt Öppet hus 
Torsdagen den 27/1  kl. 18.00-19.00

Anmäl er genom att skicka ett mail till info@krabat.nu

Varmt Välkomna!

www.krabat.nu
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Att välja rätt mäklare är början på en bra affär!
Vänd er med förtroende till oss 49 år som Mäklare i Siljansbygden.

Stor, i bra skick varande brf-lägenhet i populära 
Bergakungen med hiss och med gång/cykelavstånd 
till Leksands centrum med allt det har att erbjuda. 
Välskött förening med god ekonomi och ett lugnt läge 
i Käringberget med naturen runt knuten. Närhet till 
Sommarland, Tegera Arena, bad i Siljan m.m. Boarea ca 
139 kvm 5 rok med matplats, hall, badrum, tvättstuga, 
relaxavdelning med bastu, dusch, toalett. Vidare finns 
braskamin, stor balkong i vinkel delvis inglasad och 
med kvällssol, stort garage, förråd.

ADRESS: Bergakungen 1 
AVGIFT: 8.013:-/mån inkl värme, vatten, sopor, 
garage, förråd, fiber grundutbud
PRIS: 2.825.000:- eller högstbjudande

Leksand Brf Bergakungen - gångavstånd centrum 
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Kort
väntetid

Tandhälsan Leksand

NYKUNDSERBJUDANDE!

300kr i rabatt*

på rotfyllning, implantat, 
estetik & oral protetik (ej akut)

Efter första besöket får ni

500kr i rabatt*

på nästa besök inom 3 månader

Öppet: Måndag-Torsdag 8-17, Fredag 8-13 

Du kan vara trygg med att komma till oss - vi har alltid strikta 
hygienrutiner och utvecklat arbetssätt för att säkra goda 

hygien. VI TALAR FLERA SPRÅK!

Faluvägen 12, Leksand ∙ tel. 076-555 99 40 
infoleksand@sverigeklinikerna.eu

*erbjudandet gäller t.o.m. 31 mars 2022. 
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

ÖPPNINGSERBJUDANDE;
Ta 2 produkter och betala för 1 från hela Schwartzkopfs sortiment
20 % på hela sortimentet från Exuviance

Varmt välkomna både nya & gamla kunder

Vi som jobbar här;
Eva Emanuelsson; frisör & aukt. hudterapeut 070-7401509
Bibbi Liss; dipl. massageterapeut & cert. massör (klassisk massage, lymfmassage & 
regndroppsterapi) 070-4909950
Henrieta Juranekova; nagelteknolog, fransstylist & kosmetisk tatuerare 072-2406142
Eva Kock; medial energibehandlare & ljudhealingterapeut 073-9520219

bokadirekt.se/places/studio7-44075 • Följ oss gärna på facebook & instagram

Vi vill också tacka våra tidigare kollegor på HelaDu för tiden vi jobbat tillsammans

Nu har vi slagit upp dörrarna till Studio7! 
Adressen är Hantverkaregatan 7, Leksand
med ingång mitt emot Allans Sport.

📞📞📞 0243-31 52 00 • veteranpoolen.se

Vi söker fler 
pensionerade
hantverkare

Slipp krångel med egen firma, 
välj bland roliga uppdrag och hur 

mycket du vill jobba! 

Ansök online
eller ring



MENYTAVLA 100X50

SIBYLLAS HOCKEYMÅL

   LÄCKRARE ÄN E� 
SLAGSKO�  I KRYSSET!

SIBYLLAS
HOCKEYMÅL

LÄCKRARE ÄN E� LÄCKRARE ÄN E� 
109 kr

DUBBELBURGARE 2 X 90 G MED VANSINNIGT MYCKET OST, 
ME� ANPOMMES OCH 0,4 L DRYCK.

STOLT SPONSOR:

Här visar vi upp att vi är en stolt sponsor till hockeyallsvenskan. 
Samarbetet som bla innebär att vi forsätter att synas på dommar-
nas tröjor och att vi får lov att, i kommersiellt syfte, använda oss 
av samarbetet. Till Sibyllas Hockeymål kan vi koppla på tävlingar 
och andra publikationer, exempelvis, tillsammans med hockey-
spelarna.

Portionen består av dubbelt 90 grams kött med sallad stekt lök 
och 3 ostskivor. En riktig höjdarburgare säger de som har smakat!  
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...LÄCKRARE ÄN ETT SLAGSKOTT I KRYSSET!

3

KAMPANJPERIOD: 3 JANUARI - 13 FEBRUARI, V.01-06

• Brioche bröd 1 st
• Sallad 20 g
• Hamburgerkött 180 g
• Ost 4 skivor
• Stekt lök 16 g

INNEHÅLL SIBYLLAS HOCKEYBURGARE

Som vi skrev tidigare så låter vi Sibyllas Hockemål att ta kampanjplatsen på menytavlan! 

Sibyllas Hockeymål kommer på olika sätt att följa med ända dram till slutspelet.
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Sibylla Leksand, Limsjöänget 2

REGNBÅGSLAX
Veckans lyxigaste laxerbjudande på fryst svensk 
regnbågslax, filé på ca 0,8-1 kg/st. Erbjudandet 
gäller v.5 eller så långt lagret räcker.

139 kr
         kg

Ord. pris 169 kr

Välkommen in till oss!

LAX  SKALDJUR  DELIKATESSER  DESSERTER

ÖPPETTIDER  mån-tors: 8.00–16.00  fred: 8.00–18.00  lör: 10.00–14.00

Övermovägen 11 • 0247-343 35 • sales@siljanslax.se • siljanslax.se   siljanslax
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Teckna medlemskap i
Tysks Kundklubb

Gjutarvägen 9, Rättvik  |  0248-125 40  |  Öppet: Mån-fre 07-18, lör 9-13

Vi fi nns på Lilla Industriområdet i Rättvik!

.  10% på färg från Alcro & Jotun

.  10% på tapeter från Boråstapeter

.  10% på heltäckningsmattor från Polytuft

.  10% på Mäster penslar 

.  Inbjudningar till butikevent

.  Köphistoriken sparas

.  Erbjudanden och inspiration

.  Information om kommande kampanjer

.  Kostnadsfritt medlemskap

Förslag till detaljplan för Västra Myran (Del av Noret 31:3 m.fl) Leksands 
Kommun, Dalarnas Län 

Inbjudan till samråd 
Leksands kommun inbjuder till samråd om 
rubricerat ärende.  
Syftet är att möjliggöra nybyggnad av parhus eller 
enbostadshus. Den nya bebyggelsen ska anpassas 
till omgivningen genom att utformas på så sätt att 
den passar in med befintlig bebyggelse. Syftet med 
planen är även att tydliggöra gränsen mellan den 
del av marken som används som tomtmark och 
den del som används till jordbruk, samt att 
befintlig pumpstation ska säkerställas som teknisk 
anläggning. 

Planområdet är beläget cirka 1,5 km norr om Leksands-Noret. Området begränsas i söder av 
Sturbåtsvägen, i öster och väster gränsar planområdet till villa- och parhustomter och i norr gränsar 
området till jordbruksmark som används som beteshage.  

Samrådstid 1 februari till och med den 22 februari 2022  
Inbjudan till samråd skickas till berörda myndigheter och fastighetsägare. Fastighetsägare ombeds 
informera bostadsrättsinnehavare, hyresgäst, arrendator eller annan inneboende som berörs.  
 
Har ni synpunkter? Synpunkter ska lämnas skriftligen senast 22 februari 2022. Endast skriftliga 
synpunkter som inte blivit tillgodosedda kan ligga till grund för rätten att överklaga beslutet om att 
anta detaljplanen. Vänligen uppge namnförtydligande och adress i skrivelsen.  
Synpunkter skickas per mail till planokart@leksand.se eller per post till Leksands kommun,  
Plan- och kartavdelningen, 793 80 Leksand. Har du frågor om förslaget kontakta Planavdelningen via 
kommunens kundtjänst 0247-800 00. Handlingarna finns utställda på kommunens hemsida samt i 
kommunhusets foajé. 
 
För information om hur vi behandlar personuppgifter, besök http://leksand.se/personuppgifter 
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anta detaljplanen. Vänligen uppge namnförtydligande och adress i skrivelsen.  
Synpunkter skickas per mail till planokart@leksand.se eller per post till Leksands kommun,  
Plan- och kartavdelningen, 793 80 Leksand. Har du frågor om förslaget kontakta Planavdelningen via 
kommunens kundtjänst 0247-800 00. Handlingarna finns utställda på kommunens hemsida samt i 
kommunhusets foajé. 
 
För information om hur vi behandlar personuppgifter, besök http://leksand.se/personuppgifter 
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För information om hur vi behandlar personuppgifter, besök http://leksand.se/personuppgifter 
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Förslag till detaljplan för Limsjöänget, Noret 2:39, Noret 2:40 samt del av 
Noret 2:27, Leksands kommun, Dalarnas län 

Kungörelse om samråd 

Diarienummer: 2014/760 
Leksands kommun kungör om samråd av 
rubricerat ärende.  
Detaljplanens syfte är att möjliggöra 
nybyggnation inom befintligt 
verksamhetsområde för delvis nya 
ändamål. Detaljplanen möjliggör handel 
med skrymmande varor, restaurang, 
kontor och bilservice inom hela 
planområdet samt handel med livsmedel 
inom planområdets norra del.   

Detaljplanen ska utformas så att 
omkringliggande riksintressen och Natura 
2000-området inte påverkas negativt. 
Byggnationen som delvis sker på en tidigare deponi ska inte medföra risker eller olägenheter för 
människors hälsa eller miljön. Detaljplanen överensstämmer med kommunens översiktsplan. 
Detaljplanen hanteras enligt reglerna för utökat förfarande i enlighet med plan- och bygglagen, PBL 
(2010:900) 5 kap. 7 §. Planförslagets framtagande kan antas få en betydande miljöpåverkan varför en  
strategisk miljöbedömning har utförts. 
______________________________________________________________________ 
Samrådstid 1 februari – 22 februari 2022  
Allmänheten inbjuds till en digital dialog på kommunens hemsida vid två tillfällen den 9 februari   
kl. 12,00-13,00 samt kl. 18,00-19,30. Det digitala dialogforumet finns på 
www.leksand.se/detaljplanlimsjoanget.   
Kungörelse om samråd skickas till berörda myndigheter och fastighetsägare. Fastighetsägare 
ombeds informera bostadsrättsinnehavare, hyresgäst, arrendator eller annan inneboende som 
berörs.  
Har ni synpunkter? Synpunkter ska lämnas skriftligen senast 22 februari 2022. Endast skriftliga 
synpunkter som inte blivit tillgodosedda kan ligga till grund för rätten att överklaga beslutet om att 
anta detaljplanen. Vänligen uppge namnförtydligande och adress i skrivelsen.  
Synpunkter skickas per mail till planokart@leksand.se eller per post till Leksands kommun,  
Plan- och kartavdelningen, 793 80 Leksand.  
För information om hur vi behandlar personuppgifter, besök http://leksand.se/personuppgifter 
Har du frågor om förslaget kontakta Planverksamheten via kommunens kundtjänst 0247-800 00. 
Handlingarna finns utställda på kommunens hemsida och i kommunhusets foajé.  

 

Förslag till detaljplan för Limsjöänget, Noret 2:39, Noret 2:40 samt del av 
Noret 2:27, Leksands kommun, Dalarnas län 

Kungörelse om samråd 

Diarienummer: 2014/760 
Leksands kommun kungör om samråd av 
rubricerat ärende.  
Detaljplanens syfte är att möjliggöra 
nybyggnation inom befintligt 
verksamhetsområde för delvis nya 
ändamål. Detaljplanen möjliggör handel 
med skrymmande varor, restaurang, 
kontor och bilservice inom hela 
planområdet samt handel med livsmedel 
inom planområdets norra del.   

Detaljplanen ska utformas så att 
omkringliggande riksintressen och Natura 
2000-området inte påverkas negativt. 
Byggnationen som delvis sker på en tidigare deponi ska inte medföra risker eller olägenheter för 
människors hälsa eller miljön. Detaljplanen överensstämmer med kommunens översiktsplan. 
Detaljplanen hanteras enligt reglerna för utökat förfarande i enlighet med plan- och bygglagen, PBL 
(2010:900) 5 kap. 7 §. Planförslagets framtagande kan antas få en betydande miljöpåverkan varför en  
strategisk miljöbedömning har utförts. 
______________________________________________________________________ 
Samrådstid 1 februari – 22 februari 2022  
Allmänheten inbjuds till en digital dialog på kommunens hemsida vid två tillfällen den 9 februari   
kl. 12,00-13,00 samt kl. 18,00-19,30. Det digitala dialogforumet finns på 
www.leksand.se/detaljplanlimsjoanget.   
Kungörelse om samråd skickas till berörda myndigheter och fastighetsägare. Fastighetsägare 
ombeds informera bostadsrättsinnehavare, hyresgäst, arrendator eller annan inneboende som 
berörs.  
Har ni synpunkter? Synpunkter ska lämnas skriftligen senast 22 februari 2022. Endast skriftliga 
synpunkter som inte blivit tillgodosedda kan ligga till grund för rätten att överklaga beslutet om att 
anta detaljplanen. Vänligen uppge namnförtydligande och adress i skrivelsen.  
Synpunkter skickas per mail till planokart@leksand.se eller per post till Leksands kommun,  
Plan- och kartavdelningen, 793 80 Leksand.  
För information om hur vi behandlar personuppgifter, besök http://leksand.se/personuppgifter 
Har du frågor om förslaget kontakta Planverksamheten via kommunens kundtjänst 0247-800 00. 
Handlingarna finns utställda på kommunens hemsida och i kommunhusets foajé.  

 

Förslag till detaljplan för Limsjöänget, Noret 2:39, Noret 2:40 samt del av 
Noret 2:27, Leksands kommun, Dalarnas län 

Kungörelse om samråd 

Diarienummer: 2014/760 
Leksands kommun kungör om samråd av 
rubricerat ärende.  
Detaljplanens syfte är att möjliggöra 
nybyggnation inom befintligt 
verksamhetsområde för delvis nya 
ändamål. Detaljplanen möjliggör handel 
med skrymmande varor, restaurang, 
kontor och bilservice inom hela 
planområdet samt handel med livsmedel 
inom planområdets norra del.   

Detaljplanen ska utformas så att 
omkringliggande riksintressen och Natura 
2000-området inte påverkas negativt. 
Byggnationen som delvis sker på en tidigare deponi ska inte medföra risker eller olägenheter för 
människors hälsa eller miljön. Detaljplanen överensstämmer med kommunens översiktsplan. 
Detaljplanen hanteras enligt reglerna för utökat förfarande i enlighet med plan- och bygglagen, PBL 
(2010:900) 5 kap. 7 §. Planförslagets framtagande kan antas få en betydande miljöpåverkan varför en  
strategisk miljöbedömning har utförts. 
______________________________________________________________________ 
Samrådstid 1 februari – 22 februari 2022  
Allmänheten inbjuds till en digital dialog på kommunens hemsida vid två tillfällen den 9 februari   
kl. 12,00-13,00 samt kl. 18,00-19,30. Det digitala dialogforumet finns på 
www.leksand.se/detaljplanlimsjoanget.   
Kungörelse om samråd skickas till berörda myndigheter och fastighetsägare. Fastighetsägare 
ombeds informera bostadsrättsinnehavare, hyresgäst, arrendator eller annan inneboende som 
berörs.  
Har ni synpunkter? Synpunkter ska lämnas skriftligen senast 22 februari 2022. Endast skriftliga 
synpunkter som inte blivit tillgodosedda kan ligga till grund för rätten att överklaga beslutet om att 
anta detaljplanen. Vänligen uppge namnförtydligande och adress i skrivelsen.  
Synpunkter skickas per mail till planokart@leksand.se eller per post till Leksands kommun,  
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Är en förutsättning för att få en bra start på dagen. Den ger dig 
den energi du behöver för att orka fram till lunch. En bra bas med 
långsamma kolhydrater såsom fil/yoghurt eller gröt tillsammans 
med nötter och fröer, bär och frukt är sunt tänkt.

När vi hör ordet gröt, så går våra tankar 
oftast till havregrynsgröt med lingonsylt och 
mjölk.

Men idag, vill jag dela med mig av andra 
varianter av gröt och deras ändamål, under 
temat

 ” Mat som medicin”.

Hirs (hel) eller hirsmannagrynsgröt - 
En mineralgruva - Glutenfri – Basisk - 
Antiinflammatorisk
Höga halter av magnesium, järn, kalium, 
kisel, fosfor och fluor. Fleromättade fettsyror 
och protein. Hirs är lättsmält och därför bra 
vid magtarmbesvär, och även vid Candida.  
Enligt österländsk medicin stärker den nju-
rar, mjälte och bukspottkörteln.  
Hirs är också känt som ” The Queen of the 
grain”.

Bovetegröt – 
Basisk – Glutenfri - Lättsmält -Antiinflam-
matorisk
Här används hel bovete/krossad bovete eller 
boveteflingor. Eftersom bovete är lättsmält 
är det bra dietmat vid mag och tarmbesvär, 
såsom känslig tarmslemhinna eller diarré. 
Innehåller höga värden av aminosyran Lysin, 
som är känt för sina egenskaper vid herpes-
infektioner. Åter igen en mineralgruva med 
höga värden av kalcium, järn, magnesium, 
kisel och fluor.
Rutin, är en flavonoid / antioxidant och 
finns i bovete. Rutin stärker bla kapillärer, 
blodkärl, ökar cirkulationen och reducerar 
blodtryck.

Dinkelgröt – 
Fullkornsprodukt med både kli och grodd 
kvar - Näringsrik – Bra Proteinkälla
 Här används hel dinkel/dinkelflingor/ din-
kelmannagryn. Dinkel även kallat Spelt är ett 
urvete som odlades redan på stenåldern och 
är väldigt näringsrikt, med bla B1, B2, B6, 

FrukostFrukost  



12b

magnesium, kalcium, kalium, järn, zink och 
fosfor, och höga halter av protein, aminosyror, 
fett och fibrer. Används likvärdigt som vete 
och innehåller gluten. Men, personer som är 
känsliga för gluten, brukar kunna tåla dinkel 
bra. Dinkel anses stärka immunförsvaret.  Bra 
vid alla former av mag-tarmbesvär såsom 
diarré, förstoppning, inflammationer i tarmen 
eller matsmältningsbesvär. Kroniska infektio-
ner, och för att stärka vår hjärnhälsa. 

Korngröt – Basisk – Högt fiberinnehåll 
Här används hel korn/kornflingor. Gröt som 
är gjort på hel korn kan ha en lite lätt laxe-
rande effekt. Och eftersom korngryn har ett 
högt fiberinnehåll bryts det ned långsam-
mare i tarmen och du håller dig mätt längre. 
Blötlägg gärna kvällen innan för att minska 
koktiden och koka gröten med vatten eller tex 
havremjölk.  Här har du en naturlig källa av 
kalcium, järn och protein. Snällt mot mage 
och tarm och om man besväras av Candida. 
Perfekt gröt för att reglera ditt blodsocker. 

Rågmjölsgröt - 
Stärkande fullkorn – Kalium – Magnesium 
- Kalcium
Här har vi ett sädesslag som anses vara ett 
”hårt sädesslag” med en naturlig ”bitter” smak 
och av den anledningen stärker din lever, 
gallblåsa mjälte och bukspottkörtel. Stärker 
dina blodkärl och skelett samt hår och naglar. 
Rågmjölsgröt är gott, mättande och nyttigt.  
Vårt uttalande att ”ha råg i ryggen” kommer 
säkert ifrån bilden av råg, som kännetecknas 
av dess ”styrka” i olika sammanhang. 

Havregrynsgröt – 
fibrer – vitaminer - mineraler
Sänker kolesterolhalten, reglerar blodsock-
ernivån, stärker hjärtats muskulatur och 
ökar energin i kroppen. Innehåller många av 
våra B-vitaminer såsom B1, B2 och B3 samt 
mineralerna kalcium, Järn, kalium, fosfor, 
kisel och koppar.

Jag vill gärna dela med mig av ett recept på 
huskur för att sänka kolesterol som jag fick 
lära mig i Tyskland: 
Havregrynsgröt, 1–2 msk havrekli på gröten 
och havremjölk. Mitt eget tillägg skulle vara 
att ha på lite bär och nötter /fröer också.

Amarant gröt - 
glutenfri - basisk - kalcium – protein - anti-
inflammatorisk
 Intressant just för dess mycket höga halt 
av kalcium och protein. Samt aminosyran 
Lysin som används vid herpesinfektioner. 
Innehåller mer järn än många andra fröer.
Amarant används ofta som dietmat vid 
magtarmbesvär. Och i och med att den är 
basisk så är den perfekt om man önskar inta 
en antiinflammatorisk kosthållning.

Min rekommendation är att 
Prova och smaka dig fram. Alternera mjölk 
med någon växtmjölk. Lägg till någon 
torkad, blötlagd frukt tex katrinplommon, 
aprikos eller fikon tillsamman med färska 
bär, fröer och nötter.

Mannagrynsgröt: 
Görs på mjölkärnan av proteinrika och 
hårda sädesslag tex vete. Har därav min-
dre fibrer jämfört med annan gröt men är 
lättsmält.

// Ulrika Wahlstedt
Ulrika Wahlstedt är utbildad Homeopat, Näringsterapeut, 
Naturmedicinare (medlem i svenska naturläkarförbundet, SNLF) 
stressmanager och Hudterapeut med 25 års erfarenhet inom 
naturmedicin och hälsofrågor. Håller regelbundet föreläsningar och 
kurser runt om i landet. 
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Melodikrysset v.5 - 5 februari

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:...............................................................................................................................................
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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. 9.00 för 
införande veckan därpå. 
(OBS! Andra inlämningstider kan 
förekomma vid t.ex. storhelger)

Utdelningsdag:
Tisdagar

Tryckeri:
Bokstaven AB

Distributör:
Posten

Upplaga:
12 500 ex

Tidningens ansvar för fel är 
begränsat till högst annons-
kostnaden. 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 upphovs-
rättsinnehavaren tillstånd. Du behåller 
naturligtvis alla rättigheter till bilden!
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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

Swisha en gåva 
till 901 2014
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Magnus Åker
Säljare

Välkommen in med er annons!
annons@magasinleksand.se • 0247-132 01 • www.magasinleksand.se

ÖPPETTIDERÖPPETTIDER
Mån-tors 8-16Mån-tors 8-16

Fredag stängtFredag stängt
Lunchstängt 12-13

NYTT ANNONSSTOPP: 

Tisdagar kl. 9.00 
för införande tisdag veckan därpå.
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Ditt viktigaste möte! Hur vill du att ditt
barn ska komma ihåg dig om 20 år?

                     ABC ”Alla Barn i Centrum”

    

 
 
Föräldrakommentarer: 
”Positiv upplevelse, mycket aha-upplevelser” 
”Väldigt nyttigt! Något som alla har nytta av” 
”Små saker som jag inte tänkt på tidigare kan göra stora skillnader 
i vardagen och vara till stor nytta för min relation till mina barn”. 
 
 

Ditt viktigaste möte! Hur vill du att ditt barn 
ska komma ihåg dig om 20 år? 

ABC ”Alla Barn i Centrum” 
 

Familjeteamet i Leksand bjuder in till familjestödsträffar för alla föräldrar med barn i åldern 
3 – 12 år. Syftet med träffarna är att stärka relationerna mellan föräldrar och barn samt att 
främja barns positiva utveckling. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och 
barns utveckling samt FN´s barnkonvention. De flesta föräldrar känner igen sig i 
vardagssituationer där relationerna sätts på prov. Hur kan vi undvika konflikter? Hur får vi 
mer tid tillsammans med barnen? Hur skapar vi harmoni vid matbordet? Hur undviker vi 
stressiga situationer? Du som förälder är expert på ditt/dina barn så dela med dig av dina 
erfarenheter och få kanske nya idéer av andra föräldrar och gruppledarna! Mer 
information om ABC hittar du på www.allabarnicentrum.se 
 
Träffarna, materialet och gófika är kostnadsfritt! 
 
När:  Klockan 17.00 – 19.30 
 Onsdag      10/10 – 18  
 Onsdag  24/10 –  18  
 Onsdag    7/11 –  18  

Onsdag  21/11 –  18  
 
Var: Familjecentralen ”Bönan” Parkgatan 10, Leksand 
 
Hur: Träffarna är 4 tillfällen och 2,5 timme/gång samt att vi erbjuder en återträff vid 

ett senare tillfälle. 
Kurs- 
ledare:       Sabine Emriksson  &  Jonas Rosling 
 
 

Anmäl er senast 3/10 -18! Max 12 deltagare 
                   
                           Sabine 0247-806 84                      Jonas 0247-80681 
                   sabine.emriksson@leksand.se       Jonas.rosling@leksand.se   

Träffarna, materialet och gofika är kostnadsfritt!
När:  Klockan 17.00 – 19.30
 Onsdag 10/10, Onsdag 24/10, Onsdag 7/11, Onsdag 21/11
Var: Familjecentralen ”Bönan” Parkgatan 10, Leksand
Hur:	 Träffarna	är	4	tillfällen	och	2,5	timme/gång	samt	att	vi	erbjuder	en
	 återträff	vid	ett	senare	tillfälle.
Kursledare:	Sabine	Emriksson	och	Jonas	Rosling
Anmäl er senast 3/10 2018.  Max 12 deltagare

Familjeteamet	i	Leksand	bjuder	in	till	familjestödsträffar	för	alla	föräldrar	med	barn	i	åldern	
3	–	12	år.	Syftet	med	träffarna	är	att	stärka	relationerna	mellan	föräldrar	och	barn	samt	att	
främja	barns	positiva	utveckling.	Innehållet	utgår	från	forskning	kring	föräldraskap	och	barns	
utveckling	samt	FN´s	barnkonvention.	De	flesta	föräldrar	känner	igen	sig	i	vardagssituatio-
ner	där	relationerna	sätts	på	prov.	Hur	kan	vi	undvika	konflikter?	Hur	får	vi	mer	tid	tillsam-
mans	med	barnen?	Hur	skapar	vi	harmoni	vid	matbordet?	Hur	undviker	vi	stressiga	situatio-
ner?	Du som förälder är expert på ditt/dina barn så dela med dig av dina erfarenheter 
och få kanske nya idéer av andra föräldrar och gruppledarna! 
Mer	information	om	ABC	hittar	du	på	www.allabarnicentrum.se

Föräldrakommentarer:
”Positiv upplevelse, mycket aha-upplevelser”
”Väldigt nyttigt! Något som alla har nytta av”
”Små saker som jag inte tänkt på tidigare kan göra stora skillnader
i vardagen och vara till stor nytta för min relation till min barn”.

Sabine	0247-806	84
sabine.emriksson@leksand.se

Jonas	0247-806	81
jonas.rosling@leksand.se

Ditt viktigaste möte! Hur vill du att ditt
barn ska komma ihåg dig om 20 år?

Föräldrakommentarer:
”Positiv upplevelse, mycket aha-upplevelser”
”Väldigt nyttigt! Något som alla har nytta av”
”Små saker som jag inte tänkt på tidigare kan göra stora skillnader
i vardagen och vara till stor nytta för min relation till mina barn”.

Träffarna, materialet och gofika är kostnadsfritt!

När: Onsdagar 2022
 Klockan 17.00 – 19.30  9/3, 23/3, 6/4, Tisdag 26/4
  
Var:  Familjecentralen Bönan, Parkgatan 10, Leksand

Hur:  Träffarna	är	4	tillfällen	och	2,5	timme/gång	samt	att	vi	erbjuder	en	
											 återträff	vid	ett	senare	tillfälle.

Frågor: Mejla	familjeteamet@leksand.se	eller	ring	0247-80118	och	lämna						 	
 meddelande på telefonsvararen för att bli uppringd.

Familjeteamet	i	Leksand	bjuder	in	till	familjestödsträffar	för	alla föräldrar med 
barn	i	åldern	3	–	12	år.	Syftet	med	träffarna	är	att	stärka	relationerna	mellan	
föräldrar och barn samt att främja barns positiva utveckling. Innehållet utgår från 
forskning kring föräldraskap och barns utveckling samt FN´s barnkonvention. De 
flesta	föräldrar	känner	igen	sig	i	vardagssituationer	där	relationerna	sätts	på	prov.	
Hur	kan	vi	undvika	konflikter?	Hur	får	vi	mer	tid	tillsammans	med	barnen?	Hur	
skapar	vi	harmoni	vid	matbordet?	Hur	undviker	vi	stressiga	situationer?		

Du som förälder är expert på ditt/dina barn så dela med dig av dina 
erfarenheter och få kanske nya idéer av andra föräldrar, gruppledarna 
och aktuell forskning! 

Mer information om ABC hittar du på www.allabarnicentrum.se

Anmäl er senast 2/3 2022!
Anmälan görs på leksand.se. Sök på ABC så kommer ni snabbt till 
rätt sida och kan följa länken till anmälan. Först till kvarn gäller!

Max 15 deltagare!

ABC ”Alla Barn i Centrum”
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Uthyrning av hus
Hus på Åkerö uthyres 74 kvm

Kallhyra
Tel:0702190441

---------------------------
GÅRD KÖPES

Renoveringsobjekt/ödehus i Brändan 
m fl byar runt Djura/Gagnef. 

Uthus samt tomt med odlings-
möjligheter.

Tel: Karin 073-576 99 06 
Tel: Frej 070-667 13 35 

---------------------------
UTHYRES

2 rum & kokvrå i Tällberg. 
Ca: 50 kvm. El & bredband ingår. 

0705482381
---------------------------

Uthyres! 
SUTERRÄNGLÄGENHET i  Ullvi,  

ca 70kvm. Ljus och trevlig.  
Rök- och djurfritt. El, värme, fiber och 

garage ingår i hyran.
Tel. 073-5705459 
Tel. 076-4131891

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

20 fots container önskas köpa. 
Kalle 070-306 00 68.

---------------------------
Timmerstomme köpes!

Vi behöver uthus och gäststuga till
 vårt hus i Leksand. Intresserad oavsett 

skick, betalar bra för rätt objekt! 
Jerker Karlén

jerker.karlen@gmail.com
070-653 90 28

---------------------------
Köpes

Allt runt allmoge från 1700 talet, 
dalahästar från 1800 talet & original 

målningar av Anders Zorn 
(akvareller el. oljemålningar).

Köper även hela gamla hem från 
tidigaste 1800-talet, inga 

ommålnings arbeten.
Är i Mora ofta! Vill bara ha svar av 

det jag söker.
Mobil: 073-996 45 95 el 

Mail: poj.69@hotmail.com
---------------------------

Folkpopduo söker medmusiker
Vill du skapa gåshud med oss?

Alla instrument välkomna, men främst 
trummor, bas, stråk, keys, elgitarr. 

Betalda uppdrag.
www.indigorado.com

---------------------------
All eventuell uppvaktning 

på min hundraårsdag undanbedes.
Yngve Johansson,  Insjön

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

Köpes! Bostad!

Privatannons
100:-

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. 

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.

Övrigt!

UPPHITTAD NYCKEL! 
Nyckel upphittad måndag 10/1 på 

Z-Torget, Norsgatan, Leksand. 
Finns att hämta på kontoret  

Magasin Leksand, Norsgatan 24. 
Återfås mot beskrivning.

.........Smått & Gott....................................

...................................... Smått & Gott..............

Slipar saxar, knivar m.m. 
Reparationer även symaskiner.

Kan hämta och leverera. Ring 070-398 32 29



6b

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

Bioprogram 
1–10 feb

Bamse och vulkanön
Animerat, Barn, Familj
Speltid: 1 tim 9 min
 sv tal 
Lö 5 feb 13.00 bt

Monsterfamiljen 
– Ingen är perfekt
Animerat, Äventyr, Barn, 
Familj, Komedi
Speltid: 1 tim 43 min
 sv tal 
Sö 6 feb 13.20 7 år

Moonfall
SVERIGEPREMIÄR!
Action, Äventyr, Sci-Fi 
av Roland Emmerich 
med Halle Berry
Speltid: 2 tim 10 min
Fre 4 feb 21.00
Lö 5 feb 19.45 11 år

Parallella mödrar
SVERIGEPREMIÄR!
 Ingår i Biopasset 
Drama av Pedro Almodóvar 
med Penélope Cruz
Speltid: 2 tim 3 min
On 9 feb 18.30
 DAGBIO  
On 9 feb 13.30 11 år

Ur spår
Komedi av Mårten Klingberg 
med Fredrik Hallgren
Speltid: 1 tim 48 min
Alla som kommer på 
filmen Ur spår med
sin nummerlapp från 
VASALOPPET på sig 
bjuder vi på popcorn.
(Gäller t o m 3 feb)
On-fre 2-4 feb 18.30
Lö 5 feb 14.45, 17.15
Sö 6 feb 15.50, 18.30
Må-ti 7-8 feb samt
To 10 feb 18.30
 DAGBIO  
On-to 2-3 feb samt
To 10 feb 13.30 bt
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Rättvik

Kommande filmer
Comedy Queen 11 FEB 
Drama av Sanna Lenken

Döden på Nilen
11 FEB Drama, Äventyr 
av Kenneth Branagh

Marry Me 11 FEB 
Komedi, Romantik, Musik 
med Jennifer Lopez, 
Owen Wilson

   PREMIÄR!!!

Alla som kommer på filmen Ur spår med 
sin nummerlapp från  VASALOPPET på sig
bjuder vi på popcorn. (Gäller t o m 3 feb)

   DAGBIO On-to 2–3 feb samt to 10 feb 13.30!

   Ingår i Biopasset!!

   DAGBIO ons 9 feb 13.30!

   PREMIÄR!!!
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.........Smått & Gott....................................

...................................... Smått & Gott..............
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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: 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.

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 och i Leksands norra delar med Tällbergs-

byarna samt Garsås.

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.

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.

– hela Dalarnas lokala trycksakspartner!

0248-136 00 • Reparatörvägen 3, Box 133, 795 22 Rättvik

Direktnummer för annonser, bokning och förfrågan:

  •  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

Välkomna, både som läsare och annonsörer!

MARKNADSFÖR
DITT FÖRETAG
I VÅRA LOKALA
ANNONSBLAD:

Helkroppsmassage
Vinterpris 250:-
• Företagsmassage • Ansiktsmassage • Lymfdränage Lymfdränage 
• Mjukmassage • Akupressur & Healing

www.magasinleksand.se
annons@magasinleksand.se

MAGASIN

Välkommen in 
med din annons!
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www.svenskakyrkan.se/leksandspastorat • Pastorsexp. 0247- 807 00

Kyrkoårets söndag: Kyndelsmässodagen

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

Leksands församling

Måndag-Torsdag
12:00-15:00

Tisdag 1 februari 
9:30-11:00
16:00-17:00

  
19:00-20:30 

Onsdag 2 februari 

Torsdag 3 februari
18:00

Lördag 5 februari
17:00 

Söndag 6 februari
11:00

Måndag 7 februari
10:00-12:00 

  
Tisdag 8 februari 
9:30-11:00
16:00-17:00

Kyrktaxi till Gudstjänst, förbokning, enkel resa 40kr, 0775-50 50 50

Restriktioner gällande COVID: Max 50 besökare i våra kyrkor sittande på anvisad plats.  
Sällskap på max 8 personer. med minst 1 meters avstånd. 

Kaffe på S:t Persgården 
Läs gärna en tidning.
  
Matbanken 
Vi skänker tjänlig mat som annars slängs.
S:t Persgården/Gillestugan
After School - Pausad
S:t Persgården
Samtalscirkeln startar igen
John Sund och Anders Liljas
S:t Persgården 

Kyrka på teckenspråk Inställd    
Vi har istället öppet 1 februari 12:00-15:00 
för fika, prästen Johan finns på plats.
S:t Persgården

Kvällsmässa       
Joel Ludvigsson, präst. 
Leksands kyrka

Sinnesrobön
Sten Boman, präst
Kyrkan på Tällberg. 
Lillstugan på Tällbergsgården

Familjegudstjänst 
Joel Ludvigsson, präst.
Mattias Bäck, musiker. Mfl.
Leksands kyrka

Kyrkis - Barnvagnspromenad
Barn 0-5 år med vuxen. 
Riddarparken 

Matbanken 
Vi skänker tjänlig mat som annars slängs.
S:t Persgården/Gillestugan
After School - Pausad
S:t Persgården

Djura församling 
Tisdag 1 februari
9:00-15:00 

 
Onsdag 2 februari
9:00-15:00 

Torsdag 3 februari
14:00-15:15

Fredag 4 februari 
13:30-16:00

Söndag 6 februari
11:00

Slink-in
Öppet för kaffe och samtal
Djura sockenstuga

Slink-in
Öppet för kaffe och samtal
Djura sockenstuga

Kyrkis - Barnvagnspromenad -
Terminsstart
Barn 0-5 år med vuxen. 
Djura sockenstuga

Fredagsfika 
Djura Sockenstuga

Mässa
Per Rönnegård, präst.
Funiko Okino, musiker. Kyrkokören.
Djura kyrka

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

Kyrkis - Barnvagnspromenad
Barn 0-5 år med vuxen. 
Åhls prästgård

Mässa
Sten Boman, präst. 
Malin Hellman, solosång. 
Niclas Westling, musiker. 
Åhls kyrka

Promenad i gemenskap
Åhls prästgård/ ute

Kyrkis - Barnvagnspromenad
Barn 0-5 år med vuxen. 
Åhls prästgård

Tisdag 1 februari 
9:00-11:00 

Söndag 6 februari 
11:00

Måndag 7 februari
15:00-16:15 

Tisdag 8 februari 
9:00-11:00
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Mer info: equmeniakyrkan.se/leksand
Fiskgatan 5  •  Leksand  •  0247-103 00

Tisd 1/2 18.30 Tankar om tro – bibelstudium  
 och samtal i Missionskyrkan, Rättvik
Onsd 2/2 10.00 Bön och bibelsamtal
Sönd 6/2 11.00 Gudstjänst. Predikan, 
 Thomas Magnusson
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PINGSTKYRKAN
Hagagatan 4, Leksand
www.leksandpingst.se

 Vecka 5
Torsdag 3 febr 19.00 Bön och nattvard 
Söndag 6 febr 11.00    Gudstjänst-predikan:
Leif Zetterlund; tema: Församlingen. Barnkyrkan.
Vi följer aktuella restiktioner för folksamlingar 

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

   

Faluvägen 27, Insjön • www.frikyrkan.se

 

               

Söndag 6/2
  9:30  Söndagsskola.
10:40  Lovsång och tillbedjan.
11:00  Gudstjänst. Predikan av Mita Näs.
13:00  Kyrklunch och gemenskap på isen
           vid Åhlbybadet. 

Tisdag 1 februari
10:00-12:00 

Onsdag 2 februari
9:00

9:30 -10:30

10:30-12:00

14:00-15:15

Söndag 6 februari
16:00

Tisdag 8 februari
10:00-12:00

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

Kaffe i Prästgården
Drop-in
Siljansnäs prästgård

Veckomässa 
Per Rönnegård, präst, 
Liselott Ambjörn, musiker 
Siljansnäs kyrka
Promenad
Två grupper. En har ett bibelsamtal, 
den andra pratar om annat.
Siljansnäs prästgård/ute
Kaffe i Prästgården
Drop-in
Siljansnäs prästgård
Kyrkis - Barnvagnspromenad -
Terminsstart
Barn 0-5 år med vuxen. 
Siljansnäs prästgård

Familjegudstjänst
Per Rönnegård Liselotte Ambjörn, 
Liss Anna Holmdahl, Mikael Demasure. 
Barnkör. Efter gudstjänsten enkel varm 
mat ute vid Slogboden.
Siljansnäs kyrka/ Slogboden

Kaffe i Prästgården
Drop-in
Siljansnäs prästgård

Kyndelsmässodagen

Kyndel är ett gammalt ord för ljus eller 
bloss. I Bibeln beskrivs Jesus som ett ljus 
med uppenbarelse och därifrån kommer 
söndagens tema.  
Under denna söndag  kan du hämta  ett 
nytt dopljus för ditt barn eller dig själv.
Tänd dopljuset på dopdagen och även på 
andra högtidsdagar under kyrkoåret.



Profilkläder • Arbetskläder • Gåvor 
Banderoller • Skyltar • Bildekaler m.m.

Ring oss så hjälper vi dig att hitta precis det 
du behöver för att synas!

Profilreklam som 
skapar intryck

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

En del av Bokstaven


