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Vi vet många som är intresserade av att köpa ett fritidshus. Via
våra digitala tjänster kan vi skapa en smidig bostadsaffär – även
på distans. Varför inte testa en digital livevisning? Då visar vi
bostaden för de som inte kan vara med på plats. Nyfiken på att
veta mer? Hör av dig så bokar vi ett fysiskt eller digitalt möte.
Njut av att anlita en mäklare som gör mer!

Fastighetsbyrån Leksand
0247-140 50 / fastighetsbyran.com

GODKÄND

AV KROPPSTERAPEUTERNAS
YRKESFÖRBUND

Yrkesutbildning

i Klassisk massage på Vedic i Leksand
Diplomerad Massageterapeut på 8 veckor (2 terminer)
Kursstart 28 mars 2022
Vill du veta mer? Se hemsidan, mejla eller ring
0247-145 44
www.vedicakupunktur.se
vedicakupunktur@gmail.com

Söker

SÖKER

säsongsochoch
sommarpersonal
säsongssommarpersonaltill
till Gata/Park
avdelningen avdelningen.
Utemiljö samt
för måleriarbeten
på vår Fastighetsavdelning
Lässommarpersonal
mer på vår hemsida
www.leksandsbostader.se
Läs mer på vår hemsida www.leksandsbostader.se
Sista
ansökningsdag
Sista
ansökningsdag2017-03-10.
2022-03-18

Foto: Cecilia Olsson
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Gös i filé
Gösses vilket bra erbjudande! Fin fryst
Gös i filé på ca 130–190 gram/st. Gäller
hela v.9 eller så långt lagret räcker.

139

kr
kg

Ord. pris 189 kr

Välkommen in till oss!
ÖPPETTIDER mån-tors: 8.00–16.00 fred: 8.00–18.00 lör: 10.00–14.00
LAX

SKALDJUR

DELIKATESSER

DESSERTER

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

Konstutställning

siljanslax

Konstverkstan
Daglig verksamhet i
Leksands kommun
Ställer ut alster från
verksamheten

Wallénhallen
1-9 Mars kl. 10-14
Leksands folkhögskola
Lördag och söndag ses
utställningen från utsidan
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Aktuell

Fiskestämma 2022

Fiskerättsägare kallas till fiskestämma i
Bjursås - Leksands fiskevårdsområdesförening

Torsdag 17 mars kl. 18.00 i
Andersbo-Sågsbo Bystuga

• Ärenden enligt stagarna
• Förslag till reviderade stadgar gäller § 1-7.
Övrigt godkänt 2020, 2021.
(Missades i tidigare kallelser. Var ändringsförslaget
fanns tillgängligt. Så måste ta detta en gång till).
Ändringsförslaget finns tillgängligt hos Terese Nyström,
Jonas Mix samt www.bjursasleksandsfvof.se/foreningen/senaste-nytt/, fram tills fiskestämman börjar.
• Arrendeavtal Leksand Norr Lindberg 2:17
• Motion om att tillåta nätfiske hela året i Fjällgrycken
• Utlottning av Årets Fisk 2021

Årsmöte

Rädda Barnens lokalförening i Rättvik/Leksand
Söndagen den 13/3 kl. 17 .00 i
Vuxenskolans lokaler i Rättvik
Välkomna alla som tycker att barn och barnrättsfrågor är viktiga både lokalt och ute i världen.
Styrelsen

Varje fastighet med fiskerätt har en röst på stämman.
Fullmakt krävs för att företräda andra delägare i
fastigheten.

Kallelse - Årsmöte

Har du frågor angående stämman kan Du kontakta:
Jonas Mix 070-346 97 94, info@bjursasleksandsfvof.se
el. Terese Nyström, 070 – 534 43 65
Välkomna! / Styrelsen

Leksands Tennisklubb välkomnar
alla medlemmar till årsmöte lördag
den 2 april, kl 10.00 i tennishallen.
Årsmöteshandlingar finns på plats.

Vårens frukostar

Leksands Kulturhus
ANDERS STÅHL
Jubileumsutställning i tid och otid

Siljansnäs Prästgård

FRUKOST

Visas 5 februari till 5 mars. Fri entré.
Extraöppet i museet v9: måndag 11-17,
tisdag 11-17, onsdag 11-17, torsdag 11-18,
fredag 11-17 & lördag 11-14.

för siljansnäs kôllor
onsdagar 9.30-11.00
16 mars
20 april
25 maj

för siljansnäs karlar
torsdagar 9.00-11.00
10 mars
7 april
5 maj

Sportlovsfika i bildkaféet hela vecka 9.

Visning av utställningen med konstnären

Anders Ståhl följande datum och tider:
Måndag 28 februari kl. 12.00.
Onsdag 2 mars kl. 12.00.
Fredag 4 mars kl. 12.00.
Lördag 5 mars kl. 11.15.

spar annonsen

Grötfrukost

Sportlov på Kulturhuset

Musiklyssning med Mats Brandt
Tisdag 8 mars kl. 17.15 - 19.15.
Improvisationsteater med Maja Wahlner
Tisdag 8 mars kl. 18.00 - 19.30.
Anmälan till maja.wahlner@leksand.se

Ingen anmälan Kostnad 50 kr
Vid frågor ring Eva Hurtig: 070-5506623

Bokfika för dig som är 10-14 år och gillar
att läsa. Onsdag 9 mars kl. 16.00 - 17.00.
www.leksand.se/kultur

4

la aktiviteter...
Ditt fönster till biovärlden
Förköp -www.bio.se (Leksand)
Leksand, Faluvägen 16
1/3 Tis

kl 18.00 UNCHARTED
11 år, 130 kr, Tid 2.05
2/3 Ons kl 13.30 Dagbio COMEDY QUEEN
11 år, 100 kr,Tid 1.35, (Sv. txt)
3/3 Tor kl 15.00 BARA KNYT, ALFONS!
BT, 60 kr, 36 min
4/3 Fre kl 19.30 THE BATMAN
15 år, 130 kr, tid 2.50
5/3 Lör kl 18.00 SÅ JÄVLA EASY GOING
BT, 100 kr, Tid 1.35
6/3 Sön kl 16.00 EN UNG MUMINS ÄVENTYR
BT, 80 kr, Tid 1.10 min,
kl 18.00 THE BATMAN,
15 år, 130 kr, tid 2.50
BILJETTER KONTANT
v10
OCH SWISH I KASSAN
11/3 Fre kl 19.30 TISDAGSKLUBBEN, BT, 120 kr, Tid 1.40 FÖRKÖP www.bio.se
13/3 Sön kl 16.00 EN UNG MUMINS ÄVENTYR
Vi finns på
BT, 80 kr, Tid 1.10 min,
Facebook
kl 18.00 TISDAGSKLUBBEN, BT, 120 kr, Tid 1.40
Visir bio

trast
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Läsarbilder

En eftermiddagspromenad på isen i Grytnäs.Foto: Petra Jons Ermesjö

Siljan fryser till Foto: Anette Leman
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Vi söker sommarpersonal
inom servering, kök och butik.
Välkommen att söka redan
idag!
Anders Jackson
anders@langbers.se
dalmal.se

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

Leksand Brf Bergakungen - gångavstånd centrum
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
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94,1 & 89,1 MHz
Radio Siljan med musiken från Här, Då och Nu.

Nytt årsavtal = 2 mån
gratis reklam
Om du tecknar ett nytt årsavtal före den
28 feb bjuder vi på 2 mån gratis extra
reklam. Årsavatal finns från 1500 kr/mån.
Ring eller mejla oss så berättar vi mer.
marknad@radiosiljan.com

Gäller för dig som inte har något aktivt årsavtal idag

Telefonsluss
0250 – 10 000

Växel
0250 – 10 500

Annons avd.
0250 – 10 505

Ladda ner appen Mitt DVA!
I appen Mitt DVA ser du när dina sopkärl ska
tömmas nästa gång och får påminnelse dagen innan.
Funderar du ibland på hur du ska sortera
olika saker? Var ska tepåsen, disktrasan eller
målarfärgsburken slängas?
- Svaret finns i sorteringsguiden i vår app!
QR-kod för
appen i
GooglePlay

QR-kod för
appen i
AppStore

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

8

Samråd enligt 6 kap miljöbalken (1998:808) för Hoberget bergtäkt,
Leksands kommun
Skanska Industrial Solutions AB (Skanska) avser att ansöka om tillstånd enligt

Skanska Industrial Solutions AB (Skanska) avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt och utökad
miljöbalken för fortsatt
utökad Ål-Kilen
bergtäktverksamhet
m mSolberga
inom fastigheterna
bergtäktverksamhet
m m inomoch
fastigheterna
18:6, 24:9, 24:11, 25:9,
5:6 m fl i Leksands kommun.

Ål-Kilen 18:6, 24:9, 24:11, 25:9, Solberga 5:6 m fl i Leksands kommun.

Ansökans omfattning
Skanska bedriver bergtäktverksamhet på Hoberget norr om byn Ål-Kilen. Nuvarande tillstånd gäller till och med
1Ansökans
oktober 2028,omfattning
men den tillståndsgivna bergvolymen kommer att vara uttagen vid en tidigare tidpunkt. Skanska vill
fortsätta och utöka verksamheten vid Hoberget.

Skanska bedriver bergtäktverksamhet på Hoberget norr om byn Ål-Kilen.

Den
planerade ansökan
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milj. ton
berg under2028,
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omfattar
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som är på +201 m. Normalt årligt uttag bedöms vara 200 000 ton med maximalt uttag högst 500 000 ton/år under
fortsätta
och utöka verksamheten
vid
enstaka
år. Överlagrande
moränlager kommer
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avbanas och användas till efterbehandling eller försäljas. Ansökan omfattar även en anläggning för krossning och sortering av berg eller andra jordarter. Skanska avser även att
producera asfalt i mängder om ca 50 000 ton årligen samt att årligen få ta emot upp till 50 000 ton s.k. returasfalt för
Den planerade ansökan omfattar täkt av 4,2 milj. ton berg under 25 år.
inblandning i den asfaltmassa som nyproduceras. Skanska avser även att under tillståndstiden ta emot, mellanlagra
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Bilnyhetsbyrån Johannes Gardelöf CNP AB presenterar:
Krönika / Carl-Ingemar Perstad

Toyota är störst i USA

(D e t r o i t - U S A)
General Motors har prenumererat på förstaplatsen som USA:s största bilmärke alltsedan 1931. Men vid årsskiftet hände något sensationellt och den nästan
hundraåriga epoken bröts av ingen mindre än Toyota. Redan 2008 tog japanerna
över stafettpinnen som världens största biltillverkare från General Motors och nu
erövrar man guldkronan i USA som första utländska biltillverkare.
• • •

Nästan alla har väl hört den berömda historien om snöret? Det handlar om att alla Toyotas
bilfabriker är utrustade med ett snöre som montörerna ska dra i om de upptäcker något
galet och vips nödstoppas bandet. Nu har snöret blivit utbytt mot modernare knappar men
tanken är densamma – att vara förutseende och fixa eventuella problem på stubinen.
• • •
Den elfte mars 2011 drabbades Japan av ett kraftigt jordskalv med efterföljande tsunami och
inte minst landets bilproduktion slogs ut under lång tid. Det var nu Toyota tog tanken med
snöret ett steg längre och började bygga upp lager med strategiskt viktiga komponenter för
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att klara framtida kriser. Alla vet förmodligen att
det är halvledarbrist just nu och inte minst General Motors har tvingats stoppa produktionen ett
antal gånger under det senaste året.
• • •
Toyota däremot har kommit relativt lindrigt
undan och det tack vare lärdomarna från den där
ödesdigra dagen för elva år sedan. Medan konkurrenternas halvledarlager ekade tomma så hade
Toyota tillgång till sina reservförråd och producerade bilar i någorlunda normal takt. Japanerna
kunde därmed öka sin USA-försäljning med runt
tio procent förra året och totalt sålde man 2,3
miljoner bilar jämfört med General Motors 2,2.
Toyota knep alltså titeln med en liten marginal på
100 000 bilar.
• • •
Många amerikanare förknippar dock Toyota
med tillverkning i Japan. Men sanningen är att
sjuttio procent av USA-försäljningen produceras
i fyra fabriker med närmare 200 000 anställda i
de amerikanska sydstaterna. Kioskvältaren sedan
mer än tjugo år tillbaka är Camry följd av Corolla.
Systermärket Lexus byggs däremot i Kanada men
enbart i bensinutförande eftersom bränslet dominerar i Nordamerika. Fast med ett soppapris som
närmar sig rekordhöga tio kronor litern börjar
intresset för hybrider att stiga och president Biden
vill att miljörabatten på 70 000 kronor ska höjas
till 100 000.
• • •
En tillverkare som ligger helt rätt i fas med vad
kunderna vill ha är Volvo. Lilla XC40 Recharge
slår det ena amerikanska försäljningsrekordet
efter det andra, men periodvis har man leveransproblem. Designen lyfter den över mängden utan
att tappa den typiska skandinaviska touchen och
av förra årets totala USA-försäljning på femton
miljoner bilar så hade 122 173 exemplar järnmärket från Volvo i fronten. Den kan kännas som en
droppe i havet, men många droppar blir till sist en
kraftfull våg!
Carl-Ingemar Perstad,
CNP: s USA-korrespondent / © CNP AB
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TAPETKAMPANJ

25% rabatt
på tapeter

Naturen
återskapad

Gäller till 12/3

19/2 - 27/3
Måleri gra�ik och
Naturen
återskapad
skulptur
av
Måleri grafik och skulptur av

Gjutarvägen 9, Rättvik
0248-125 40
Öppet: Mån-fre 07-18, lör 9-13
www.tysksmåleriochfärg.se
Vi ﬁnns på Lilla Industriområdet
i Rättvik!

Mer information
stationgron.se och Facebook
Stationshuset, Riksvägen 40
Rättvik
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Helhetsperspektiv
på din hälsa!
. Hälsokontroller
. Hälsorådgivning
. Provtagning
. Vaccinationer
. Psykoterapi

Vi söker sommarpersonal
inom servering, kök, lokalvård
och reception.

Boka tid hos Lena Lundmark
Leg Sjuksköterska
Storgatan 17B, Rättvik
079-301 29 14
bokning@gohealth.nu
www.gohealth.nu

Välkommen att söka redan
idag!
Anders Jackson
anders@langbers.se
gyllenehornet.se

Förälder till tonåring i Leksand, Gagnef och Rättvik!
Familjeteamet i Leksand, tillsammans med Karolinska Institutet, erbjuder nu en
unik möjlighet att delta i en studie om föräldragrupper och online-stöd.
Alla föräldrar, bonusföräldrar eller andra vuxna som lever med tonåringar kan
anmäla sig och få möjlighet att delta i en föräldragrupp som kallas ABC-tonår
eller gå en kurs online som kallas Föräldrawebben, lotten avgör vilket man
erbjuds. I Föräldrawebben har alla deltagare under kursens gång kontakt via
chatt med en föräldraguide från Familjeteamet.
Syftet med både ABC-tonår och Föräldrawebben är att stärka relationen
mellan förälder och tonåring och bidra till att tonåringen mår bra.
När:
Var:
Hur:

Den fysiska gruppen träffas onsdagar 16/3, 30/3, 13/4 och 27/4
kl. 17.30 – 20.00. Träffarna, material och fika är gratis.
Familjecentralen Bönan i Öppna förskolans lokal. Parkgatan 10,
793 31 Leksand.
Anmälan och mer information finns på www.ipsykologi.se/13-19
eller genom Leksands kommuns hemsida. Sök då på ABC-tonår.
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Recept av Eva-Lott Långberg

Torsk i en härlig senapskräm
toppad med broccoli & tomater
Ingredienser (4 port.):

Gör så här:

Ca 600 gr torsk
1 tsk salt
½ tsk peppar
250 gr broccoli i småbuketter
250 gr små tomater
2 ½ dl vispgrädde
1 dl vatten
3-4 msk god senap söt stark
Serveringsförslag: kokt potatis.

Sätt ugnen på 250 grader. Lägg torsken i en ugnssäker
form, salta och peppra fisken. Lägg i de små broccolibuketterna och halvera tomaterna runt fisken. Rör ihop
grädde, vatten och senap.
Smaka av så att du tycker att det är smakrikt och gott!
Häll över fisken och ställ in i ugnen ca 15 minuter, skär
lite lägg innan du tar ut ur ugnen och kolla så fisken är
klar.
Har du termometer så ska fisken ha en inne temp på
54 grader.
Ät tillsammans med pressad potatis eller ris.

” Denna fisk passar perfekt
som enkel god mat till en
glad mage ”
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Värk i rygg och axlar? Stel nacke?
Prova en välgörande och skonsam
Medicinsk Laserbehandling Effektiv vid:
Akuta sportskador, artros, hälsporre,

e
Ansök onlin
eller ring

musarm, muskelinflammation, stukningar
med mera,
Kombinationen av

Vi söker fler
pensionerade
hantverkare

laser/massage ger
ett mycket bra
behandlingsresultat

Slipp krångel med egen firma,
välj bland roliga uppdrag och hur
mycket du vill jobba!

www.thunlund.se
”En riktig, behandlande massage”

Tele: 0705-70 73 12
Yttermo Häradsvägen 154, Leksand

📞📞📞 0243-31 52 00 • veteranpoolen.se

MATCHTRÖJA BLÅ

HEMMAHELG!
Lördag 5/3
15.15

Söndag 6/3
13.00

Köp din biljett på lif.ebiljett.nu
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799:VUXEN

599:BARN

Mat som
medicin

Många har insett kraften i maten, men för en del är detta ett helt okänt område. Att maten är första steget till att optimera din hälsa, läka ut inflammationer och stärka immunförsvaret är något som blir alltmer studerat och accepterat. Att mat kan användas som
medicin och att medicin kan vara vår mat var något som Hippokrates arbetade med och
spred som kunskap redan före vår tid.
Förutom maten har även andra livsstilsfaktorer stor betydelse för vår hälsa.
Allt hänger ihop.

Idag vill jag ta upp råkostens betydelse för
vår hälsa.
Råkost

Vi vet och är relativt eniga om idag att vi
bör äta mer bär, frukt, rotfrukter, grönsaker,
baljväxter och fullkornsprodukter. Vi vet
också att en kost som är fiberrik är mättande
samtidigt fettsnål, vilket förebygger fetma,
typ 2-diabetes, hjärtkärlsjukdomar och att
fiberrikkost är även många gånger grunden
till framgångsrik viktminskning.
Råkost är helt enkelt grönsaker som inte
värmebehandlats eller tillagts, som har kvar
sina naturliga vitaminer, mineraler, rikligt
med fibrer samt andra näringsämnen. Tack
vare sitt rikliga innehåll av de här ämnena
gör att mättnadskänslan ökar, du får en långsam stegringen av blodsockret och det gör

att kroppen behöver frisätta mindre mängd
insulin och det i sin tur leder till att suget efter sötsaker minskar. Det är det här vi menar
med att ha ”balanserat blodsocker”.
I och med ett balanserat blodsocker kommer vi ifrån ovanan att småäta mellan måltiderna och åtminstone minska begäret!
Nyttan med kostfiber

Med kostfiber menas de delar av vegetabilier
som inte kan brytas ner av matsmältningsenzymer. Och finns rikligt i grönsaker, frukt,
bär, rotsaker, baljväxter och fullkornsprodukter.
Förutom att kostfiber ökar mättnadskänslan
och minskar sötsuget, så hjälper den att även
att hålla i gång mage och tarm genom att det
gynnar de ”goda” tarmbakterierna som i sin
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tur kan utföra sina viktiga uppgifter, såsom
reglera immunförsvaret, stimulera bildandet
av näringsämnen och fettsyror, förebygga
infektioner, regler aptit och tarmtömning,
antiinflammatorisk, motarbetar ångest och
depression och är viktig för hjärnhälsan.

Recept på enkel råkostsallad med dressing
dessutom antiinflammatorisk:

Bladspenat / rucola / grönkål (efter egen
smak)
Finhacka rå broccoli eller blomkål (efter
egen smak)
Gurka/tomat
Pumpakärnor
Några ord om Kålsläktet – växternas ekorrar
Dressing: rör ihop olivolja, citronsaft/ äppelUnder kålets ”livslängd”, så ägnar kålen sin
första tid att ”samla” näring, för att i den sista cidervinäger, örtsalt och peppar.
delen slå ut i blom och sätta frukt. Och för att Örtkryddor / riven ingefära / chiliflakes
kan strös på för att få lite extra smak.
detta ska kunna ske så behöver den all den
näring som den har samlat på sig.
Gemensamt för kålsorter är att de är ovanligt
rika på kostfiber, mineraler och vitaminer
samt kalorisnåla. Men, jag vill lyfta grönkål och broccoli, som sticker ut med sina
otroligt höga värden av Kalcium, Magnesium,
Kalium, C-vitamin och Karoten (släkt med
A-vitaminet).
Min rekommendation är att:

Om du inte är van att äta råkost, börja äta små
mängder och öka successivt.
// Ulrika Wahlstedt
Ulrika Wahlstedt är utbildad
Tugga väl! (hellre mindre mängd och tugga
Homeopat, Näringsterapeut,
väl än tvärtom).
Naturmedicinare (medlem i
Blanda inte för många olika rätter samt böns- svenska naturläkarförbundet,
SNLF) stressmanager och
orter på samma gång.
Hudterapeut med 25 års
Ta för vana att ha råkost på din lunchtallrik
erfarenhet inom naturmedicin
varje dag.
och hälsofrågor.
Krångla inte till det, utan det ska vara enkelt Håller regelbundet föreläsningar
och kurser runt om i landet.
och gott!
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Läsarbilder

Norrsken Foto: Lina Johansson

Rådjuren mumsar lunchen i solskenet
hemma på gården. Fotograf: Johan Erkers

Vintersol i dimma över Siljan. Foto: Elliot Felleki
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STOPP
I AVLOPPET?

MAGASIN

l

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

MAGASIN

Tel. 070-679 75 77

Magnus Åker
Säljare

Använd din mobiltelefon eller tablet,
scanna koden med
en streckkodsläsar
app som finns att
ladda ner kostnadsfritt
där appar finns.
ALLT PÅ SAMMA STÄLLE
www.magasinleksand.se

Nu är det dags för slamtömning!
Under v.11 - v.12
Kommer vi att tömma dessa områden:

Fors, Hedby, Ytteråkerö, Solberga,
Rexbo, Heden, Östra Rönnäs
Efter utförd tömning gör vi en blåfärgmarkering bredvid er brunn.
Besök dalavattenavfall.se/slam för information om hur du förbereder för
slamtömning.
På uppdrag av
0247-44 100
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dalavattenavfall.se

EXPRESSBUSS
DALARNA - STOCKHOLM

Res tryggt &
bekvämt med oss!
www.masexpressen.se

Det självklara valet!
En del av Mohlins bussar

FLYGDAG
med Modellflygklubben Fenix
vid Rättviks Båthamn

Lördag 5 mars kl 11–16
Du k
an f
med lyga
flygsim vår
ula
i vår
klubb tor
lokal

v
ing a
n
j
l
ä
s
e
För
urgar
hamb m.
m.

VÄLKOMNA hälsar MFK FENIX!
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VI VÄLKOMNAR VÅR
NYA MEDARBETARE
ANDREAS
SUNDQVIST

En del av Bokstaven
0250-135 25 | order@tryck1.com | Badstugatan 13, Mora
12b

Lösning korsord v.7
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
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Distributör:
Posten
Upplaga:
12 500 ex
Tidningens ansvar för fel är
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!

7
8
9

10

11

12

13
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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Melodikrysset v.9 - 5 mars
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©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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MAGASIN

ÖPPETTIDER
Mån-tors 8-16
MAGASIN

Lunchstängt 12-13

Fredag stängt
Magnus Åker
Säljare

ANNONSSTOPP:

Tisdagar kl. 9.00
för införande tisdag veckan därpå.

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

WASA BIO
BIO
WASA
WASA BIO

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

1–10 mars
1–10 mars
Bamse
och vulkanön bt
Bioprogram
sv tal Tioch
1 mars
13.40 bt
Bamse
vulkanön
1–10
mars
Fretal
4 mars
13.3013.40
sv
Ti 1 mars
Bamse
och13.30
vulkanön11btår
Fre
4 mars
Belfast
sv
tal Ti 1 mars
DAGBIO
On 2 13.40
mars 13.30
Belfast
11 år
Fre
4 mars 13.30
DAGBIO
On 2 mars 13.30
Blue Bayou
15 år
Belfast
11
Blue
Bayou
15årår
PREMIÄR!
DAGBIO On 2 mars 13.30
Ti 1 mars 20.30
PREMIÄR!
Blue
Bayou
TiDöden
1 mars
20.30
på
Nilen 1511årår
PREMIÄR!
To 10 mars
18.30
Döden
på Nilen
11 år

TiToDAGBIO
110
mars
20.30
To
3 mars 13.30
mars
18.30
DAGBIO
ToNilen
3 mars 13.30
Döden
11 år
En ungpåmumins
To
10ung
marsmumins
18.30
En
bt
äventyr
DAGBIO To 3 mars 13.30
sv tal Lö 5 mars 13.00 bt
äventyr
En
ung
mumins
sv
tal Lö
5 mars 13.00 11 år
Jackass
Forever
äventyr
otextadForever
Fre 4 mars 17.30
Jackass
11btår
sv
tal Lö 5Fre
mars
13.00
otextad
4 mars
17.30

Monsterfamiljen
Jackass
Monsterfamiljen
– IngenForever
är perfekt 11 7årår
otextad Fre 4 mars 17.30
tal Tiär1 mars
15.30 7 år
– sv
Ingen
perfekt
Monsterfamiljen
sv
tal Kanin
Ti 1 mars
Pelle
2 15.30
7 år
–Pelle
är perfekt
Kanin
2
7 år
–Ingen
På rymmen
sv tal Ti 1 mars 15.30
Fre 4 mars 15.157 år
– sv
Påtal
rymmen
Pelle
2 15.15 7 år
sv
talKanin
Sing
2Fre 4 mars
–Sing
På
rymmen
sv tal
2 On 2 mars 16.0077årår
sv
Fre
mars
Sötal
6 mars
sv
tal
On4213.30
mars15.15
16.00

MAGASIN

Sö
mars
Sing
2 13.30
Så6jävla
easy going 7 årbt
sv
Oneasy
2 18.30
mars
16.00 bt
Måtal
7 mars
Så
jävla
going
Sö
67mars
13.30
Må
mars
18.30
The Batman
15 år
Så
jävla
easy going 15btår
The
Batman
SVERIGEPREMIÄR!
Må 7 mars 18.30
On 2 mars 18.30
SVERIGEPREMIÄR!
The
15 år
To 32Batman
mars 18.30
On
Fre3 4mars
mars18.30
19.00
SVERIGEPREMIÄR!
To
Lö254mars
mars18.30
19.00
Fre
On
Sö356mars
mars18.30
18.30
Lö
mars
19.00
To
Ti 486 mars 19.00
18.30
Sö
Fre
TiTisdagsklubben
18.30
Lö
58 mars 19.00
bt
Sö
6 mars 18.30
Tisdagsklubben
bt
SVERIGEPREMIÄR!
Ti 8 mars 18.30
Sö 6 mars 16.00
SVERIGEPREMIÄR!
Tisdagsklubben
bt
On69mars
mars16.00
18.30
Sö
DAGBIO
On 9 mars 13.30
SVERIGEPREMIÄR!
On
9 mars 18.30
On 9 mars 13.30
SöDAGBIO
6 mars 16.00
On 9 mars 18.30
DAGBIO On 9 mars 13.30

Uncharted
Ti 1 mars 18.00
Uncharted

mars18.00
17.00
TiLö15mars

11 år
11 år

Lö
5 mars
17.00
Uncharted
11 7årår
Viljas
äventyr
TiViljas
1 mars
18.00
sv
taläventyr
To
3 mars 16.20 7 år
Lösv
Lö5tal
5mars
mars
To17.00
314.50
mars 16.20

Lö
5 mars
14.50
Viljas
äventyr
711årår
West
Side
Story
sv
tal Side
To 3 To
mars
DAGBIO
10 16.20
mars 13.30
West
Story
11
år
 Rättvik

LöDAGBIO
5 mars 14.50
To 10 mars 13.30
 Rättvik
West Side Story
11 år
DAGBIO To 10 mars 13.30
 Rättvik
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Säljes!
Snöskoter säljes!
SKI-DOO Grand touring 700
Pris 20.000kr
0704-81 97 34

--------------------------Flyttloppis,
Div möbler, böcker m.m.
073-177 69 34
076-18856 17

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

Privatannons
100:-

Bostad!
Hus sökes!
Liten barnfamilj söker boende i
bymiljö, inom Leksands kommun.
Hyra eller köpa. Vi är skötsamma,
rökfria och har fast jobb.
Emma 070-4125981
Johan 073-8366794

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.

ÖNSKAS HYRA
Boende sökes omgående
av skötsam ensamstående
med fast inkomst.
070-248 03 83

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

ÖNSKAS HYRA
2-3:a i Leksand önskas hyra.
073-177 69 34
076-18856 17

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

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.

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

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

Lagar gammalt och syr nytt.
Sätergläntsvägen 20, Insjön
073-976 36 93

SKOLHUSBODEN VÄSTANNOR

Peters Auktioner

Antikt och Kuriosa

Alla slags auktionsuppdrag.
Hela eller delar av hem köpes.
Värderingar - Välkomna!

Söndagsöppet 11-15
(andra tider efter överenskommelse)

Västannor Skolhusvägen 17
Tel. 0247-33556. VÄLKOMNA!

Tel. 070-422 15 72

...... 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
6b
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Ett varmt Tack

Vårt varma tack

för all omtanke, vackra blommor och gåvor
till olika fonder i samband med

för all omtanke, vackra blommor och gåvor till
olika fonder i samband med vår älskade

Ruth Gärdsbacks

Per-Olov Norlings

bortgång. Ett särskilt tack till personalen på
Björkbacken avd. O.

bortgång och begravning.

Karin och Gunilla med familjer

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

Kyrkoårets söndag: 1:a söndagen i fastan

Leksands församling

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

Måndag-Onsdag
13:00-15:00 Grill vid Gropen
Måndag-Torsdag
12:00-15:00 Kaffe på S:t Persgården
Läs gärna en tidning.
Tisdag 1 mars
9:30-11:00 Matbanken
16:00-17:00 Vi skänker tjänlig mat som annars slängs.
S:t Persgården/Gillestugan
Onsdag 2 mars
18:00-20:00 Kyrka på teckenspråk
Johan S Wisser, präst
S:t Persgården
Askonsdagsmässa
18:00
Christina Engqvist, präst.
Leksands kyrka
Askonsdagsmässa
19:00
Sten Boman, präst
Kyrkan på Tällberg.
Wasastugan på Dalecarlia
Torsdag 3 mars
Kvällsmässa
18:00
Joel Ludvigsson, präst.
Leksands kyrka
Lördag 5 mars
Sinnesrobön
17:00
Sten Boman, präst
Kyrkan på Tällberg.
Lillstugan på Tällbergsgården
Söndag 6 mars
Högmässa
11:00
Joel Ludvigsson, präst. Fumiko Okino,
musiker. Rebecca Klittgard Nelson
avtackas, Kyrkkaffe.
Leksands kyrka
16:00-18:00 Messy Church Se sep. annons
S:t Persgården
Måndag 7 mars
10:00-12:00 Kyrkis
Barn 0-5 år med vuxen
S:t Persgården
Öppen bibelstudiegrupp
10:00
Ledare: Sture Lundqvist
S:t Persgården
Tisdag 8 mars
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
Årskurs 5-7.
S:t Persgården

Djura församling
Onsdag 2 mars
Grötfrukost för Djurakarlar
9:00-11:00
Djura sockenstuga
16:00-18:00 Stickcafé
Djura sockenstuga
Torsdag 3 mars
Frukost för Djurakvinnor
9:00-11:00
Djura sockenstuga
14:00-16:00 Ej Kyrkis - SPORTLOV
Fredag 4 mars
13:30-16:00 Fredagsfika
Djura sockenstuga
Söndag 6 mars
Gudstjänst
16:00
Per Rönnegård, präst.
Liselotte Ambjörn, musiker.
Djura kyrka

Åhls församling

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

Tisdag 1 mars
Ej Kyrkis - SPORTLOV
Onsdag 2 mars
17:00
Askonsdagsmässa
Sten Boman, präst.
Mattias Bäck, musiker.
Åhls kyrka
Söndag 6 mars
11:00
Familjegudstjänst
Utdelning av barnens bibel till församlingens femåringar. Efter grillad korv.
Miniorerna medverkar. Sten Boman,
präst. Sofia Portström och Samuel Park,
pedagoger. Mattias Bäck, musiker.
Åhls kyrka
Måndag 7 mars
15:00-16:15 Promenad i gemenskap
Kort promenad, fika och en stunds prat.
Åhls prästgård/ute
Tisdag 8 mars
9:00-11:00
Kyrkis
0-5 år med vuxen
Åhls prästgård
18:00-21:00 Prästgårdskväll ”Pelargoner”
Kyrkoherde Christina Engqvist berättar om
pelargoner. Enklare förtäring. 50:- swish
eller kontant. Anmälan till Anna Johansson
073-6904836 senast 7/3 kl. 12:00.
Åhls prästgård
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Siljansnäs församling
Öppettider
Kyrkan öppen dagligen, kl: 9:00-16:00
Tisdag 1 mars
14:00-16:00 Babypaketgruppen
Siljansnäs prästgård
Onsdag 2 mars
Askonsdagsmässa
9:00
Per Rönnegård, präst,
Liselott Ambjörn, musiker
Siljansnäs kyrka
9:30-10:30 Bibelsamtal
Siljansnäs prästgård
10:30-11:30 Halv-elva kaffe
Siljansnäs prästgård
14:00-16:00 Ej Kyrkis - SPORTLOV
Lördag 5 mars
Taizébön
18:00
Per Rönnegård, präst.
Liselotte Ambjörn, musiker.
Siljansnäs kyrka
Söndag 6 mars
Gudstjänst för små och stora
11:00
Per Rönnegård, präst.
Liselotte Ambjörn, musiker.
Siljansnäs prästgård

PINGSTKYRKAN
Hagagatan 4, Leksand
www.leksandpingst.se

Vecka 9
Torsdag 3 mars 19.00 Bön och Nattvard i Pingstkyrkan
Söndag 6 mars OBS!! 16.00 Cafégudstjänst - Vittnesbörd;
rapport ifrån Sorotiprojektet.
Barnkyrkan
För mer information om våra samlingar se vår hemsida:
leksandpingst.se

Tisd 1/3 18.30 Tankar om tro.
Missionskyrkan Rättvik
Onsd 2/3 10.00 Bön och Bibelsamtal
Sönd 6/3 16.00 Cafégudstjänst. Att leva i tillit –
vi delar tro och tankar.
Sång och musik, Carina och
Bengt Smårs
Mer info: equmeniakyrkan.se/leksand

r under fasta

D

Torsdag 3/3-Lördag 5/3
Sportlovskvällar för ungdomar.
Gudstjänster, aktiviterer och häng.
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Söndag, 6/3 kl. 16-18
S:t Persgården, Kyrkallén 6, Leksand
-En kväll för små och stora.

Söndag 6/3
15:40 Lovsång och tillbedjan.
16:00 Generationsgudstjänst med dop.

Välkomna ! Önskar barn- och familjeteamet

Faluvägen 27, Insjön • www.frikyrkan.se
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gratis träning
hela vecka 10!

Vi bjuder på inskrivningsavgiften
och hela mars månad.
Värde: 878:Gäller vid tecknande av årsmedlemskap.
Erbjudandet gäller tom 2022-03-13
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SE HELA
SCHEMAT:

pulsleksand.se

Puls Leksand Prins August Väg 4 0247-122 15 gym@pulsleksand.se

