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Erbjudandet gäller 4-9/4 2022.
OBS! Gäller ej reavaror samt andra erbjudanden

Norsgatan 24, Leksand • 0247-129 00

FOTO: ÅSA POKELA

Gräsklippning - Trimning
Rabatter - Trädgårdstädning
Häckklippning - Slyröjning
Med RUT-avdrag!

ÄNGEN

- mångfalden, skötseln och hoten mot den.

Lycka

LTS Trädgårdstjänst
&Städservice
Leksand - 079-32 32 600

Föreläsning
med kommunekolog
Åsa Rydell om ängar
och hur du själv kan
försöka skapa en äng .
Onsdag 13 april
kl. 18.00 på
naturum Dalarna

G Ä R D E S G Å R D PÅ
T R A D I T I O N E L LT V I S
070-782 21 84

Björkberget, Siljansnäs

WWW.VLK.SE

Tel 010-225 03 29

www.naturumdalarna.se

Guld, Silver, Mynt

KÖPES
Guld,
Silver,
Mynt
Onsdag 4/10 kl. 13.00 - 17.00
Hotell Scandic Upplandia
KÖPES
Dragarbrunnsgatan 32, Uppsala

Leksands Hotell, Leksandsv. 7, Leksand. Måndag 11/4 kl. 15.00-16.00
Prisexempel.
Guldsmycken
.......450 kr/g guld
20 kr guld ...................4000 kr
Sedlar,
10 kr guld ...................2000 kr20 kr
guldPlåtmynt/Riksdaler
2150 kr
Tandguld, Medaljer,
5 kr guld .....................1000 kr10 kr
guld
1075 kr
Utländska mynt, Silversmycken
50 kr 1975 - 76 .............132 kr
5
kr
guld
700 kr
10 kr 1972 .....................79 kr
Silverbestick (ejNS).. 3800 kr/kg
1975-76
kr
5 kr före 1972 ................40 kr50 kr
Silvertackor
............. 580067
kr/kg
2 kr före 1942 ................62 kr5 kr Herrfickur
före 1972
20 kr
kr
2 kr före 1968 ................30 kr
2 kr 14/18k
före ................3000/5500
1942
36 kr
Armbandsur
1 kr före 1942 ................31 kr
före
1968
16 kr
14/18k
............1300/3000
kr
1 kr före 1968 ................15 kr2 kr h.
kr Över
före301942
18 kr
år i branschen.
kr Priserna
före gäller
1968
8,50
fr.o.m. 29 mars
2022 kr
Reservation för prisändringar.
50 öre
före 1962
5 kr
10 öre f. 1962
1,50 kr

100%

ÅTERVINNING

Allt vi köper in återvinns

50 öre före 1962 .............10 kr1
25 öre före 1962 ...............5 kr1
10 öre före 1962 ...............3 kr

Guldsmycken,
243 kr/g guld
Tandguld, Medaljer, Sedlar
Utländska mynt
www.kihlbergantik.se
Silverpokaler,
Silverbestick ej NS
2300 kr/kg

Kihlberg Antik AB
0709-32 00 02
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Fira påsken stort med
ugnsmarinerat, kallrökt
och nygravat
Låt påskharen reva segel och fira påsken med lite
nygravad och fin kallrökt lax. Vi har även utsökt
varmrökt lax samt ugnsmarinerad lax med smak av
dill, ädelost, chili eller naturell. Glad påsk alla!

Allt som hör påsken till är sill
Givet på påsktallriken, Klädesholmens alla sillar såsom
Löksill med fänkål och akvavit, Senapssill med Maltwhisky,
O.P. Anderson-kryddad löksill, Svartvinbärssill eller
PK:s Fransk löksill. Vi har även Prinsens, Branteviks sill,
Vitlöksill, Kräftmarinerad sill, Äpple/curry, Drömsill och
Matjes. Fler sillsorter och tips finns på hemsidan.

Silltips!

På vår hemsida
finner du recept på
hur du gör egen
inlagd sill.

Tiramisu och
Mascarpone

Rörigt och såsigt
på påskbordet!

Gör som påskhäxan, fyll
korgen med Bindis frysta
färdiga desserter. 39 kr/st
(ord. 55 kr) på Tiramisu
och Mascarpone.

Ingen påsk utan Såskungarnas såser.
Välj Hovmästarsås, Limeaioli, Romsås,
Bearnaise eller Såskungarnas klassiska
och uppskattade Skagenröra med hela
stora räkor, citron och dill.

Påskchips i ägget!
Fyll på ur vårt nya sortiment från Rubio med smak av
Himalayasalt, Lufttorkad skinka, Wasabi och Svart
kaviar. Vi har även Pipers chips med bl.a. Black
pepper, Sweet chilli och Cheddar & onion.

ÖPPETTIDER PÅSKVECKAN V.15
måndag–torsdag: kl. 08.00 –18.00
Långfredag: Stängt
Påskafton: kl. 10.00 –14.00
söndag: stängt

LAX

SKALDJUR

Övermovägen 11

•

0247-343 35

DELIKATESSER
•

sales@siljanslax.se
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•

DESSERTER
siljanslax.se

siljanslax

Aktuella aktiviteter...
Årsmöte
Siljan södra FVOF

Åhl-Insjön

Tasbäcks bystuga. Söndag den 10 april kl 16.
Ärenden enligt stadgarna. Välkomna! Styrelsen.

Trivselträff på Insjöns Teater
onsdag 13 april kl 14.00
Musikfrågelek med radioprofilen
Jon Norberg.
Kaffe och smörgås 40;- Lotterier!
Välkommen!

Fiskerättsägare inom
Leksand-Insjöns fiskevårdsområde

kallas till årsstämma
onsdag den 20 april kl 19.00 i Ål-kilens bystuga
Ärenden enligt stadgarna. Välkomna! Styrelsen.

ÅRSMÖTE
Tingsnäs Vägsamfällighet

Hackspettsexkursion

onsdag 20/4 kl. 18.00 i Laknäs bystuga.
Ärenden enligt stadgar. Välkomna! Styrelsen.

Lördag
9 april
kl.6.00

Vi åker till någon lämplig lokal
och spanar och lyssnar efter trummande och
ropande hackspettar.
Samling vid återvinningsstationen i Norsbro.
Kontakt: Åke Tidigs, 076-8247329,
tidigsake@gmail.com.
Välkommen!
Leksands fågelklubb

Leksand

Månadsmöte
TRIVSELTRÄFF

Längtar till sommaren!

Bilder från

Leksands trädgårdsförening
trädgårdsåret 2021

Torsdag 14 april
kl 14.00 på Sveasalen.

Info om kommande aktiviteter


Underhållning av Kaffeorkestern. Lotterier. Kaffe,
skinksmörgås och kaka 50 kr.
Välkommen! Styrelsen
Ps. Du som är pensionär &
nyfiken på att bli medlem är
också välkommen!

lördag 9 april kl 12

Leksands Kulturhus
www.leksandstradgardsforening.n.nu
följ oss på Instagram & Facebook
samarr: Studieförbundet Vuxenskolan,
Leksands kommun
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Ditt fönster till biovärlden
Förköp -www.bio.se (Leksand)
Leksand, Faluvägen 16
8/4 Fre kl 19.30 Fantastiska vidunder: Dumbledores
hemligheter, 11 år, 130 kr, Tid 2.20
10/4 Sön kl 16.00 Sonic the Hedgehog 2
(Sv. tal) 7 år, 80 kr, Tid 1.55
kl 19.30 Fantastiska vidunder: Dumbledores
hemligheter, 11 år, 130 kr, Tid 2.20
BILJETTER KONTANT OCH SWISH I KASSAN
- FÖRKÖP www.bio.se Vi finns på Facebook - Visir bio

DEN RÖDA FILMEN
Bio Kontrast Måndag 11/4 kl.19.30
Fr.11år 1.40h Pris:110kr

(Guldkort 100kr)

Miniretreat i påsktid

Reumatikerföreningen
Leksand bjuder in till

Lördag 9/4 kl: 09.00-13.00
i Sammilsdalkyrkan

PÅSKLUNCH

Vi stillar oss inför påskens stora händelser.
Andlig vägledning, bön och tid för reflektion och stillhet.
Fika och lunch till självkostnadspris.

torsdag 14 april kl. 12.00
på Gårdscaféet. Pris 100 kr.

Anmälan senast 8/4, 073-100 21 88 alt.
Sammilsdalkyrkan.Leksand@gmail.com

Anmälan senast 10 april till
Maivor 076-76 00 110
5

frikyrkan i insjön presenterar

påskmusikalen

HALLÅ
EVENEMANGSARRANGÖR!

Vem är den
mannen?
15–18 APRIL

Lägg upp ditt evenemang kostnadsfritt i vårt digitala kalendarium
så har du möjlighet att nå ut till
många av de cirka två miljoner
som besöker visitdalarna.se per år.
Besök visitdalarna.se/tipsa-oss
och följ instruktionerna.

Visit Dalarna

LIF-kryssningen 2022
Läs mer och klicka dig till bokningssidan på leksandsif.se

Torsdagen den 25:e augusti är det återigen dags att färga Ålands hav blått och vitt. Som vanligt
åker vi med en rad artister. Det blir uppträdanden, presentationer av våra A-lag och mycket annat.
Nu ser vi alla till att göra LIF-kryssningen 2022 till en stund vi aldrig kommer att glömma!
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VILLA I INSJÖN
Ni välkomnas ni in till bostaden via farstukvisten som
både är vacker och praktisk. Entréplanet består av
hall, kök, vardagsrum, ett sovrum med stor garderob
och ett fräscht badrum med stort badkar. På övreplan
finner vi en möblerbarhall samt två sovrum och en
gästtoalett. Bostadshuset har renoverats löpande där
de stora
med nytt värmesystem, nya
BR 3renoveringarna
ROK PLINTSBERG
DALAGÅRD I VÄSTBERG
fönster
samt
3 rok
i ettnytt
planbadrum
med egensticker
entré iut.
markplan. Fina och ljusa
Tidstypiskt dalagård med huvudbyggnad från sekelskiftet med
ytskikt med rymligt kök och renoverat badrum.
generös takhöjd, två fungerande kakelugnar samt inglasad
ADRESS
Himmelsbacken
5 PRIS
2 195
000Garageplats
kr
Härlig
uteplats med trädäck
och
staket.
med
punchveranda. Gårdshus, gäststuga & härbre!
eluttag
och förvaringsmöjligheter.
Välkomna med er anmälan till visning!
BOAREA
107+84
M², ROK TOMT 3 178 M²
MÄKLARE Johan Vikström 072- 243 70 25
ADRESS Ovabacksgattu 221 PRIS 895 000 kr
ADRESS Västberg 50 PRIS 3 850 000 kr
BR 3 ROK PLINTSBERG
DALAGÅRD I VÄSTBERG
79,5
M²,entré
3 ROK
MÅNAVG:
4 Leksand/Rättvik
564
kr/mån Tidstypiskt dalagård
BO/BIAREA
160+10 från
M², 5sekelskiftet
ROK TOMT
Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling
3 rok i BOAREA
ett plan med
egen
i markplan.
Fina och
ljusa
med huvudbyggnad
med10 090 M²
Torskök
25
Februari
kl915:00-16:00
VISAS
Tis 23 kakelugnar
Februari
klsamt
16:00-16:30
krävs och
Biljetter
www.riksteatern.se/paraden,
ytskiktVISAS
rymligt
och renoverat
badrum. | anmälan krävs
generös takhöjd, två
fungerande
inglasad anmälannortic.se
Torget
4med
Leksand,
Storgatan
Rättvik
Härlig MÄKLARE
uteplats medLottie
trädäck
och staket.
Garageplats
med
punchveranda. Gårdshus,
gäststuga
härbre! 072-243
Mattsson
072-243
70 30
MÄKLARE
Johan
Vikström
70 25
vid entrén
på &speldagen
från 18.00
(Swish eller kontant)

SVEASALEN, LEKSAND
lördag 9 april kl. 19.00

0247-25
44 00, 0248-103 05 | www.lansfast.se/leksand
eluttag och förvaringsmöjligheter.
Välkomna med er anmälan till visning!
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

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
ENPLANSVILLA
I LAKNÄS TÄLLBERG
VÄLSKÖTT VILLA PÅ ÅKERÖ
såväl boningshus som uthus, gäststuga, härbre samt garage.
Vid
gränsen
mot Tällbergs by ligger denna fina villa.
Med smakfulla färgval och fin interiör är det här lätt att
GÅRD Stor
I GRÄV
och
lättskött
tomt.
Uppvärmning
via
jordvärme.
Rymmer
4 rok
medmed
3 bra
sovrum. Ljust
kökskick
medpåen fin Smygstarta
trivas iMed
denna
fina försäljning
villa. Entréplan
består utav hall, badrum,
din
kostnadsfria
tjänsten
Försprång®
Här
väntar en
fastighet
genomgående
välhållet
Välkomna!
ser din mäklare
till att allt finns
på plats
matplats
intill
braskaminen
som
är
placerad
så
den
går
ett rymligt
vardagsrum
med
braskamin samt ett trivsamt
såväl boningshus som uthus, gäststuga, härbre samt garage.
när du är redo att sälja.
att
njuta
av
från
både
kök
och
allrum.
Badrum
med
tvättkök
med
matplats.
På
övreplan
finns
en möblerbar hall med
Stor och lättskött tomt. Uppvärmning via jordvärme.
Med kostnadsfria
tjänstenSkaffa
Försprång®
maskin
och torktumlare.
Fiber
finns
Två sköna
anslutning
till
balkong,
Försprång
nu! två rymliga sovrum samt en wc. På
ADRESS
Gräv 52 PRIS
2 795
000installerat.
kr
Välkomna!
ser din mäklare till att allt finns på plats
Nu
är
det
hög
efterfrågan
på
när du är redokällarplan
att sälja.
uteplatser
varav en
under
Lättskött
omgärdad
med tvättstuga, matkällare, pannrum samt bra
BO/BIAREA
148+14
M²,tak.
4 ROK
TOMT 4tomt
575 M²
av gärdesgård.
Påöverenskommelse
tomten
mednu!förvaringsutrymmen. På tomten finns ett stort tvåbilsSkaffa Försprång
ADRESS
Gräv 52
PRIS
2 795 000finns
kr också ett mindre förråd
VISAS
Enligt
fastigheter
och
vi har
köparna!
Lästvå
mer
på:
www.lansfast.se/forsprang
med
vedbod.
garage,
härliga
uteplatser
och robotgräsklippare.
BO/BIAREA
148+14Johan
M², 4 ROK
TOMT 072-243
4 575 M² 70 25
MÄKLARE
Vikström

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

VISAS Enligt överenskommelse
MÄKLARE
Vikström
072-2431970PRIS
25
ADRESSJohan
Laknäs
Jönsgattu
2 850 000 kr

BOAREA 91 M², 4 ROK TOMT 894 M²
MÄKLARE Lottie Mattsson 072-243 70 30

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Leksand

Läs mer på: www.lansfast.se/forsprang

ADRESS Rotgärdsgattu 3 PRIS 3 295 000 kr

Torget 4, 793 31 Leksand | 0247-25 44 00
Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling
BO/BIAREA
120+60 M², 4 ROKLeksand
1 881 M²
leksand@lansfast.se
| TOMT
www.lansfast.se/leksand
Torget 4,
793 31 Leksand | 0247-25
44 00
MÄKLARE Johanna
Olander 072- 243 70 31
leksand@lansfast.se
| www.lansfast.se/leksand

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Leksand/Rättvik

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Leksand/Rättvik
Torget
4 Leksand,
Storgatan 9 Rättvik
Torget 4 Leksand,
Storgatan
9 Rättvik
0247-25
44 05
00,| 0248-103
05 | www.lansfast.se/leksand
0247-25 44 00,
0248-103
www.lansfast.se/leksand
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Recept av Eva-Lott Långberg

Festaostpaj med oliver och
soltorkade tomater
Ingredienser:

Gör så här:

Pajskal: 1 ägg, ½ tsk salt,
1 dl grahamsmjöl, 2 dl vetemjöl,
1 dl olivolja, 1½ dl kallt vatten.

Sätt på ugnen på 200 grader. Vispa lätt ihop ägget till pajdegen i
en bunke. Blanda sedan ner mjöl, olivolja, salt och vatten. Bearbeta
degen tills den känns smidig (ibland kan det behövas lite extra vatten). Tryck ut degen i en pajform (ca 26 cm diameter). Nagga med
en gaffel och förgrädda pajskalet i mitten av ugnen i 15 minuter. Låt
svalna. Stek spenat och pressad vitlök i olivolja och en stekpanna.
Salta lätt. Fördela spenat, smulad festost, strimlade soltorkade tomater och oliver jämt i pajskalet. Vispa ihop vatten och ägg och häll
över fyllningen. Grädda i mitten av ugnen i ca 30 minuter eller tills
äggstanningen har stelnat. Strö över strimlad bladpersilja
vid servering.

Fyllning: Ca 70 gr spenat,
1 st vitlöksklyfta,
1 krm salt, 1 frp fetaost 150 gr,
½ burk soltorkade tomater,
1 dl kalamata oliver urkärnade,
4 ägg, 1 ½ dl vatten,
2 ½ msk bladpersilja fint strimlad,
2 msk olivolja för stekning.

” Detta är en av mina favoritpajer!
Perfekt till en picknick i det gröna, en härlig buffe eller
kväll i goda vänners lag ”
8

Förslag till detaljplan för Limsjöänget, Noret 2:39, Noret 2:40 samt del av
Förslag till detaljplan för Limsjöänget, Noret 2:39, Noret 2:40 samt del av
Förslag
till detaljplan
för Limsjöänget,
Noret
Noret
2:27,
Leksands kommun,
Dalarnas
län2:39, Noret 2:40 samt del av
Noret 2:27, Leksands kommun, Dalarnas län
Noret 2:27, Leksands kommun, Dalarnas län
Underrättelse om granskning
Underrättelse om granskning
Underrättelse
om granskning
Diarienummer:
2014/760
Diarienummer: 2014/760

Leksands
kommun
underrättar om
Diarienummer:
2014/760
Leksands kommun
underrättar om
granskning
av rubricerat
ärende.
Leksands
kommun
underrättar
granskning av rubricerat
ärende.om
Detaljplanens
syfte
är attärende.
möjliggöra
granskning
av
rubricerat
Detaljplanens syfte är att möjliggöra
nybyggnation
inom
befintligt
Detaljplanens
syfte
är
att
möjliggöra
nybyggnation inom befintligt
nybyggnation
inom befintligt
verksamhetsområde
för delvis
delvis nya
nya
verksamhetsområde
för
verksamhetsområde
förmöjliggör
delvis nyahandel
ändamål.
möjliggör
handel
ändamål. Detaljplanen
Detaljplanen
ändamål.
Detaljplanen
möjliggör
handel
med
varor,
restaurang,
medskrymmande
skrymmande
varor,
restaurang,
med
skrymmande
varor,
restaurang,
kontor
och
inom
hela
kontor
och bilservice
bilservice
inom
hela
kontor och bilservice
inommed
helalivsmedel
planområdet
samt
med
livsmedel
planområdet
samt handel
handel
planområdet
samt handel
inom
planområdets
norra med
del. livsmedel
inom
planområdets
norra
del.
inom planområdets norra del.
Detaljplanen
så att
att
Detaljplanen ska utformas
utformas så
Detaljplanen
ska utformas
så att
omkringliggande
riksintressen
ochNatura
Natura
omkringliggande
riksintressen
och
omkringliggande
riksintressen
och Natura
2000-området
påverkas
negativt.
2000-området inte
påverkas negativt.
2000-områdetsom
intedelvis
påverkas
Byggnationen
sker
på
risker
eller
olägenheter
förför
Byggnationen
skernegativt.
på en
entidigare
tidigaredeponi
deponiska
skainte
intemedföra
medföra
risker
eller
olägenheter
Byggnationen
som
delvis
sker
på en tidigare överensstämmer
deponi ska inte medföra
risker elleröversiktsplan.
olägenheter för
människors hälsa
hälsa eller miljön.
människors
miljön. Detaljplanen
Detaljplanen överensstämmermed
medkommunens
kommunens
översiktsplan.
människors
eller miljön.
Detaljplanen
överensstämmer
med kommunens
översiktsplan.
Detaljplanenhälsa
med
planoch
bygglagen,
PBL
Detaljplanen
hanteras enligt
enligt reglerna
reglernaför
förutökat
utökatförfarande
förfarandei enlighet
i enlighet
med
planoch
bygglagen,
PBL
Detaljplanen5 hanteras
enligt reglernaframtagande
för utökat förfarande
i enlighet
med planoch bygglagen,
PBLen
(2010:900)
kap.
7
§.
Planförslagets
kan
antas
få
en
betydande
miljöpåverkan
varför
(2010:900) 5
Planförslagets framtagande kan antas få en betydande miljöpåverkan
varför
en
(2010:900)
5 kap. 7 §. Planförslagets
framtagande kan antas få en betydande miljöpåverkan varför en
strategisk miljöbedömning
miljöbedömning
har
strategisk
har utförts.
utförts.
strategisk
miljöbedömning har utförts.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Granskningstid 5
5 april
april till
Granskningstid
till och
och med
medden
den66maj
maj2022
2022
Granskningstid 5 april till och med den 6 maj 2022
Allahandlingar
handlingar finns
finns att
ta
del
av
på
www.leksand.se/detaljplanlimsjoanget
Alla
att
ta
del
av
på
www.leksand.se/detaljplanlimsjoanget
Alla
handlingar
finns
att ta delskickas
av på www.leksand.se/detaljplanlimsjoanget
Underrättelse
om
granskning
till
berörda
myndigheter
och
fastighetsägare.
Fastighetsägare
Underrättelse
om
granskning
skickastill
tillberörda
berördamyndigheter
myndigheteroch
och
fastighetsägare.
Fastighetsägare
Underrättelse
om
granskning
skickas
fastighetsägare.
Fastighetsägare
ombeds
informera
bostadsrättsinnehavare,
hyresgäst,
arrendator
eller
annan
inneboende
som
ombeds
informera
bostadsrättsinnehavare,
hyresgäst,
arrendator
eller
annan
inneboende
som
ombeds
berörs. informera bostadsrättsinnehavare, hyresgäst, arrendator eller annan inneboende som
berörs.
berörs.
Har ni synpunkter? Synpunkter ska lämnas skriftligen senast 6 maj 2022. Endast skriftliga
Har
ni
Synpunkterska
ska lämnasskriftligen
skriftligensenast
senast6 6maj
maj
2022.
Endast
skriftliga
Har
ni synpunkter?
synpunkter?
Synpunkter
2022.
Endast
skriftliga
synpunkter
som inte blivit
tillgodoseddalämnas
kan ligga till grund
för rätten att
överklaga
beslutet
om att
synpunkter
som
inte
blivit tillgodosedda
tillgodoseddakan
kanligga
liggatill
tillgrund
grundför
förrätten
rätten
att
överklaga
beslutet
att
synpunkter
som
inte
blivit
att
överklaga
beslutet
omom
attper
anta detaljplanen. Vänligen uppge namnförtydligande och adress i skrivelsen. Synpunkter skickas
anta
detaljplanen.
Vänligen
uppgenamnförtydligande
namnförtydligandeoch
ochadress
adressi skrivelsen.
i skrivelsen.
Synpunkter
skickas
per
anta
detaljplanen.
Vänligen
uppge
Synpunkter
skickas
per
mail till planokart@leksand.se eller per post till Leksands kommun, Plan- och kartavdelningen, 793 80
mail
till
planokart@leksand.se
ellerper
perpost
posttill
tillLeksands
Leksandskommun,
kommun,
Planoch
kartavdelningen,
793
80
mail
till
planokart@leksand.se
eller
Planoch
kartavdelningen,
793
80
Leksand. Har du frågor om förslaget kontakta Planavdelningen via kommunens kundtjänst 0247-800
Leksand.
Har
du frågor om
om förslaget
förslagetkontakta
kontaktaPlanavdelningen
Planavdelningenvia
viakommunens
kommunens
kundtjänst
0247-800
Leksand.
Har
kundtjänst
0247-800
00. Handlingarna finns utställda på kommunens hemsida samt i kommunhusets foajé.
00.
utställdapå
påkommunens
kommunenshemsida
hemsidasamt
samti kommunhusets
i kommunhusets
foajé.
00.Handlingarna
Handlingarna finns utställda
foajé.
För information om hur vi behandlar personuppgifter, besök http://leksand.se/personuppgifter
Förinformation
information om hur vi
För
vi behandlar
behandlarpersonuppgifter,
personuppgifter,besök
besökhttp://leksand.se/personuppgifter
http://leksand.se/personuppgifter
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Vårblommor Foto: Göran Ivarsson

Solig lördag på Siljan i Rättvik Foto Ulla Maria

10

Läsarbilder

Långpromenad på Siljans is med perfekt skare. Foto: Petra Jons Ermesjö

11

A
N
H
Ö
I?G?
AA
N
H
Ö
R
IR
G
IG
AN
NH
HÖ
ÖR
R
IG??

Missbruk Beroende
BeroendeSpel
Spel
om
pengar
Missbruk
om
pengar
Missbruk
om
pengar
Missbruk Beroende
Beroende Spel
Spel
om
pengar

n på

yfike
n
u
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r
Ä

em?

iljeh
m
a
f
i
l
b
att

Välkommen
attatt
delta
på anhörigutbildning
Välkommen
delta
på
anhörigutbildning
Välkommen
Välkommenatt
attdelta
deltapå
påanhörigutbildning
anhörigutbildning
En
utbildning
förfödig
söm
lever
näränä
närä
gön
med
En
utbildning
söm
lever
nä
gön
med
En
utbildning
rrdig
rä
gön
med
En
utbildningfö
fö
rdig
digsöm
sömlever
levernänä
ränänä
gön
med
beröende
öch
missbrukspröblemätik.
beröende
öch
missbrukspröblemätik.
beröende
missbrukspröblemätik.
beröende öch missbrukspröblemätik.
Vi Vi
träträ
ffäs
värje
mändäg
under 6 veckör.
ffäs
värje
ndäg
Vi Vi
träträ
ffäs
värje
mä
ndäg
under
veckör.
ffäs
värjemä
mä
ndägunder
under6 6veckör.
veckör.
Start:
måndäg
den
25
äpril.
Start:
måndäg
Start:
måndägden
den25
25äpril.
äpril.
Start:
måndäg
den
25
äpril.
Plats:
Hägägätän
2 Leksänd
Plats:
Hägägätän
Plats:
Hägägätän222Leksänd
Leksänd
Plats:
Hägägätän
Leksänd
Tid:
17:00
- 19:00
Tid:
17:00
- 19:00
Tid:
17:00
19:00
Tid: 17:00 - 19:00
Vi Vi
bjuder
päpä
fikä!
bjuder
bjuder
päfikä!
fikä!
Vi Vi
bjuder
päfrä
fikä!
Anmä
länlän
öch
gör
köntäktä:
Anmä
gör
Anmä
länöch
öchfräfrä
görköntäktä:
köntäktä:
Anmä
län
öch
frä
gör
Jöhän
Gut
0247-806
47köntäktä:
Jöhän
JöhänGut
Gut0247-806
0247-8064747
Jöhän Lö
Gut
0247-806
Kerstin
vris
0247-80647
48
Kerstin
vris
KerstinLöLö
vris0247-806
0247-8064848

Kerstin Lövris 0247-806 48

Ålder på placering från 21 år.

Välkommen att ringa

tel: 076-326 41 13
eller maila:
personligutvecklingrehab@outlook.com

ÖPPENVÅRDEN
ÖPPENVÅRDEN
ÖPPENVÅRDEN

Personligutveckling&Rehab
Hällefors

ÖPPENVÅRDEN
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Förslag till detaljplan för Västra Myran (Del av Noret 31:3 m.fl) Leksands
Förslag till Dalarnas
detaljplanLän
för Västra Myran (Del av Noret 31:3 m.fl) Leksands
Kommun,
Förslag
tillDalarnas
detaljplan
för Västra Myran (Del av Noret 31:3 m.fl) Leksands
Kommun,
Län
Underrättelse
om granskning
Kommun,
Dalarnas
Län
Diarienummer:
Underrättelse2020/912
om granskning

Leksands
kommun
inbjuder till granskning om
Diarienummer:
2020/912
Underrättelse
om granskning
rubricerat
ärende. inbjuder till granskning om
Leksands kommun
Diarienummer: 2020/912
rubriceratkommun
ärende. inbjuder till granskning om
Leksands
Syftet är att möjliggöra nybyggnad av parhus eller
rubricerat ärende.
Syftet är att möjliggöra
nybyggnad avska
parhus
eller
enbostadshus.
Den nya bebyggelsen
anpassas
enbostadshus.
Den
nya
bebyggelsen
ska
anpassas
till
omgivningen
genom
att
utformas
på
så
sätt
att
Syftet är att möjliggöra nybyggnad av parhus eller
till omgivningen
genom
att utformas
på så
sätt att
den
passar in med
befintlig
bebyggelse.
Syftet
med
enbostadshus.
Den
nya
bebyggelsen
ska
anpassas
denomgivningen
passar
in med
befintlig
bebyggelse.
Syftet
planen
är även
att
tydliggöra
gränsen
den
till
genom
att utformas
påmellan
så sättmed
att
planen
är även
att tydliggöra
gränsen
mellan
del
av
marken
som
används
som tomtmark
och
den
passar
in med
befintlig
bebyggelse.
Syftetden
med
del av
som
används
som
tomtmark
den
delmarken
som
används
till jordbruk,
samt
attoch
planen
är
även
att tydliggöra
gränsen
mellan
den
den
del
som
används
till
jordbruk,
samt
att
befintlig
pumpstation
ska
säkerställas
som
teknisk
del av marken som används som tomtmark och
befintlig
pumpstation
skajordbruk,
säkerställas
som
anläggning.
den
del som
används till
samt
att teknisk
anläggning.
befintlig pumpstation ska säkerställas som teknisk
Planområdet är beläget cirka 1,5 km norr om Leksands-Noret. Området begränsas i söder av
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
Sturbåtsvägen,
öster och
väster
gränsar
till villa- och parhustomter och i norr gränsar
Planområdet
är ibeläget
cirka
1,5 km
norr planområdet
om
Leksands-Noret.
området till jordbruksmark
som
används
som
beteshage. Området begränsas i söder av
området
till
jordbruksmark
som
används
som
beteshage.
Sturbåtsvägen, i öster och väster gränsar planområdet till villa- och parhustomter och i norr gränsar
området
till jordbruksmark
som
används
som 28
beteshage.
Granskningstid
5 april till
och
med den
april 2022
Granskningstid 5 april till och med den 28 april 2022
Alla handlingar finns på www.leksand.se/detaljplanmyran
Alla handlingar finns
på till
www.leksand.se/detaljplanmyran
Granskningstid
5 april
och med
den 28 myndigheter
april 2022 och fastighetsägare. Fastighetsägare
Inbjudan till granskning
skickas
till berörda
Inbjudan
till
granskning
skickas till berörda myndigheter och fastighetsägare. Fastighetsägare
Alla
handlingar
finns
på www.leksand.se/detaljplanmyran
ombeds
informera
bostadsrättsinnehavare,
hyresgäst,
arrendator
eller
annan
inneboende
ombeds informera
bostadsrättsinnehavare,
arrendator
eller
annan
inneboende
somsom
Inbjudan
till granskning
skickas till berördahyresgäst,
myndigheter
och fastighetsägare.
Fastighetsägare
berörs.
berörs. informera bostadsrättsinnehavare, hyresgäst, arrendator eller annan inneboende som
ombeds

berörs.
Har
ni synpunkter?
synpunkter?Synpunkter
Synpunkterska
skalämnas
lämnasskriftligen
skriftligen
senast
april
2022.
Endast
skriftliga
Har ni
senast
2828
april
2022.
Endast
skriftliga
synpunkter
sominte
inteblivit
blivittillgodosedda
tillgodoseddakan
kanligga
liggatilltill
grund
för
rätten
att
överklaga
beslutet
synpunkter
som
grund
för
rätten
att
överklaga
beslutet
omom
att att
Har ni synpunkter? Synpunkter ska lämnas skriftligen senast 28 april 2022. Endast skriftliga
anta
detaljplanen.
Vänligen
uppge
namnförtydligande
och
adress
i
skrivelsen.
anta detaljplanen.
Vänligen
uppge namnförtydligande
och adress
i skrivelsen.
synpunkter
som inte
blivit tillgodosedda
kan ligga till grund
för rätten
att överklaga beslutet om att
Synpunkter
skickasper
permail
mailtill
tillplanokart@leksand.se
planokart@leksand.se
eller
per
post
Leksands
kommun,
Synpunkter
skickas
eller
per
post
tilltill
Leksands
kommun,
anta
detaljplanen.
Vänligen
uppge
namnförtydligande och
adress
i skrivelsen.
Plan- och kartavdelningen,
kartavdelningen,793
79380
80Leksand.
Leksand.Har
Hardudu
frågor
om
förslaget
kontakta
Planavdelningen
frågor
om
förslaget
kontakta
Planavdelningen
via via
Synpunkter skickas per mail till planokart@leksand.se eller per post till Leksands kommun,
kommunens
kundtjänst0247-800
0247-80000.
00.Handlingarna
Handlingarna
finns
utställda
kommunens
hemsida
samt
kommunens
kundtjänst
finns
utställda
påpå
kommunens
hemsida
samt
i i
Planoch kartavdelningen,
793 80 Leksand.
Har du frågor
om
förslaget
kontakta Planavdelningen
via
kommunhusets
foajé.
kommunhusets
foajé.
kommunens kundtjänst 0247-800 00. Handlingarna finns utställda på kommunens hemsida samt i
kommunhusets foajé.
besök
http://leksand.se/personuppgifter
För information
informationom
omhur
hurvivibehandlar
behandlarpersonuppgifter,
personuppgifter,
besök
http://leksand.se/personuppgifter
För information om hur vi behandlar personuppgifter, besök http://leksand.se/personuppgifter

13

CHACONNE
L Å W
Klassisk gitarrmusik
av J.S Bach och
Francisco Tárrega

Leksands kyrka

Lördag 9 april, kl. 17.00
Fri entré / Kollekt

Manifestation
och konsert för Ukraina

Söndag 10 april kl.16.00 Leksands kyrka
Medverkande:

 , trumpet,  ,
 ,  , sång, - ,
  med elever från   med flera.
Reflektioner av Daria Pasnuchyi, ukrainsk läkare,
Erika Bjerström, SVT och Ulrika Liljeberg, Leksands kommun
Konferencier: Anders Wĳkman, författare, samhällsdebattör
och tidigare generalsekreterare för Röda Korset
Kommer DU?
Arrangör: Bo Ekman i samarbete
med Svenska kyrkan och Falukuriren
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RAISE YOUR

PULSE
Perfekt
för CykelVasan

SCOTT
CONTESSA
MERRELL
ALVERSTONE
GTX

HAGLÖFS PATH GT

och
SCOTT SCALE 970 YELLOW M Stabil, vattentät
ACTIVE
20 PURPLE

En robust och slitstark
vandringssko för
funktion
och
Mångsidig
cykel
användning i
som
möjliggör
många år.

1499:

anpassning efter
olika typer av
körförhållanden.

väldämpad walk- och
trekksko – perfekt för
Lätt cykel
en aktiv fritid!

14995:

1699:

999:

som
1199:
funkar på både
skogsstigar som till
vardagspendling.

1099

TESTDAG
MED HOKA ONE ONE
Lördag 9/4 kommer
Toni med sina testskor
Passa på att provspringa/gå Hokas
löparskor!

SAUCONY CLARION 2
En neutral löparsko
med bekväm passform,
låg vikt, stabilitet och
skonsam stötdämpning
som passar för varierade
underlag.

999:
1299:
RÄTTVIK

NORTH
BEND
RÄTTVIK, Riksvägen 16 | tel. 0248-103 33 | Öppet:
mån–fre 10–18,
lör 10-15

HOKA CLIFTON 8

15

CASABLANCA T-SHIRT

Bilnyhetsbyrån Johannes Gardelöf CNP AB presenterar:
Krönika / Carl-Ingemar Perstad

En riktig soppa
i USA

(S a n F r a n s i s c o - U S A)
Att slanga soppa har blivit så vanligt i USA att polisen tvingas gå ut med
varningar på bästa sändningstid. “Batten down you gas caps, it’s gonna be
a rough ride” är uppmaningen och ju högre bränslepriser desto fler stölder.
Kalifornien är uppe i ett medelpris på drygt femton kronor litern för låggradig 87 oktansbensin och det är ett nytt USA-rekord. Nu bråkar de lärda
om det hela är Putins eller Bidens fel?
16

• • •
En bil per vuxen är en självklarhet i det stora landet i väst för att vardagen ska
fungera med resor till jobb och skolor. Att resa kollektivt eller samåka är inget som
fått fotfäste. Den här gången är pinan vid pumpen den kanske värsta någonsin med
ett bensinpris som i en del stater fyrdubblats. Då snackar vi om låggradig 87 oktansbensin eftersom de mer högoktaniga inte säljer alls på grund av priset.
• • •
Hur det är med dieseln? Den kostar ett par kronor ytterligare litern och i veckan hotade flera kommuner med att stoppa de gula skolbussarna. Dieselpriset har nämligen skenat till en nivå där inte ens de lokala myndigheterna har råd att tanka. Då är
det inte svårt att förstå varför åkerierna stoppar sina lastbilar och avskedar förarna.
Man får inte ut kostnadsökningarna mot fraktköparna och därmed påverkas hela
näringskedjan. Ett redan allvarligt läge efter pandemin blir än värre och leveranserna drar ut ännu mer på tiden.
• • •
Varför har det blivit så här? Tja, svaret jag får av grannarna pekar i en riktning och
det är faktiskt inte mot Vladimir Putins ockupation av Ukraina. De menar att boven
i dramat sitter i Vita huset. President Biden får klä skott för de rekordhöga bränslepriserna och en snabbt galopperande inflation. De små mängder olja som USA
köper från Ryssland har Joe Biden stoppat, liksom importen av lyxvaror som rysk
vodka, kaviar och diamanter.
• • •
USA behöver ingen olja från Ryssland eftersom man är självförsörjande och det
är ingen brist på drivmedel. Att priserna skenar beror på den allmänna oron! Med
längre köer vid macken höjer man priset - inte sällan en gång i timmen. Den råolja
som USA importerar från Ryssland används inom industrin i plaster och syntet. En
amerikansk tv-kanal varnade i ett inslag för brist på handväskor och damskor av
ett specifikt märke eftersom dessa producerades med delvis rysk olja. Dagen efter
rapporterade samma kanal om panikköp av just dessa produkter.
• • •
Jänkarna börjar så sakteligen få upp ögonen för hybrider och elbilar. Men när
kunderna finns saknas bilarna! Bristen på halvledare gör att leveranstiderna för de
populäraste modellerna ligger på ett halvår och amerikanska köpare är vana vid
att demobilen ska levereras samma dag. ”Håll ut, om ett par år är det val och med
Trump blir det ordning igen” säger en granne här i Florida. Kriget i Europa och
bristen på såväl bilar som bränsle har blivit det senaste slagträt i den politiska debatten i USA.
Carl-Ingemar Perstad,
CNP: s USA-korrespondent / © CNP AB
16b

Leksands Kulturhus

Teckna
medlemskap i
Tysks Kundklubb

Ny utställning För- och grundskolornas
vårsalong 2022 med tema Kärlek
visas 19 mars - 23 april.

Musiklyssning med Mats Brandt
Tisdag 5 april kl. 17.15 - 19.15.
Improvisationsteater med Maja Wahlner
Tisdag 5 & 12 april kl. 18.00 - 19.30.
Anmälan till maja.wahlner@leksand.se

Bokfika för dig som är 10-14 år och gillar att
läsa. Onsdag 6 & 20 april kl. 16.00 - 17.00.
Lunchkonsert med kulturskolans elever.
Onsdag 6 april kl. 12.30 - 13.00.

. 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

Bildvisning Leksands trädgårdsförening
visar bilder från trädgårdsåret 2021.
Lördag 9 april kl. 12.00 - 13.00.

Har du svårt att läsa
vanlig text?
Prova vår nya läskamera! Här kan du på ett
enkelt sätt förstora text för att både läsa och
skriva. Välkommen att testa själv eller fråga
personalen i biblioteket så visar vi dig.

Barnteater

Dunderlunds Bästa Bokstav
med Teater Rita Prick

Fredag 8 april
kl. 17.15
i biblioteket
Passar bäst
från 4 år.
Biljetter bokas från 21 mars i bibliotekets
lånedisk.
Pris: 20kr/barn, gratis för medföljande vuxen.
Ev. resterande biljetter säljs i samband med
föreställningen.
0247-802 50 biblioteket@leksand.se
Vilken är din bästa bokstav, ja för ALLA har
en bästa bokstav? Följ med när
Dunderlunds värld vänds upp och ner i
jakten på att hitta Bästa Bokstaven. Det blir
berättande blandat med nyskriven musik
och en massa härlig rekvisita.

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

Vi ﬁnns på Lilla Industriområdet i Rättvik!

www.leksand.se/kultur
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Fönsterputs

SÖKER DU
EFTER GOD
GEMENSKAP?

Hemstäd
Flyttstäd
Företagsstädning
- Vi hjälper
dig med
allt inom
RUT!

BÖRJA MED ATT TA ETT FÖRSTA
SAMTAL MED
NÅGON AV OSS:
ERIC STEIN
070-998 87 99

PER DANIELS
070-541 50 86

Annica & Monica

072-444 94 40

VI I ODD FELLOW-LOGEN
122 SILJANSBYGD
HAR ODLAT VÄNSKAP OCH GEMENSKAP
SEDAN 1950.

www.detgronastadforetaget.se

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

Vassa hockeyanalyser varje
vecka med Stellan Kvärre
Lyssna på Radio Siljans hockeykrönika,
varje onsdag kl 11.15 och 17.15 eller när du
vill som VIP lyssnare.

Telefonsluss
0250 – 10 000

Växel
0250 – 10 500

Annons avd.
0250 – 10 505

14b

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
13b

STUBBFRÄSNING
300:-/ST*
HYR EGEN BUSS
MED CHAUFFÖR

Kontakt: Eric@nossttam.se
alt 070-3300222
*Efter RUT-avdrag
(Minimidebitering 1.000:-)

Kontakta oss för offert!
Ring 0250-511 101

STOPP
I AVLOPPET?

l

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

LH2203

Tel. 070-679 75 77

Valtra A75 Classic

Passa
på!

med frontlastare X36
Pris

519.000:-

Och är det så att du önskar en starkare
traktor eller en annan utrustning?
Ja, då har vi det också!
BORLÄNGE - Tunavägen 286
Jonny Stornils
Mobil 0702 - 07 08 58
jonny.stornils@lantmannen.com
Gustav Svensson
Mobil 0730 - 52 32 83
gustav.x.svensson@lantmannen.com
www.lantmannenmaskin.se
Pris exkl moms. Erbjudandet gäller ett begränsat antal
traktorer. Traktorn på bilden kan vara extrautrustad.
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
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Lösning korsord v.12
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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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!
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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:...............................................................................................................................................
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Melodikrysset v.14 - 9 april
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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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Bioprogram
5–14 april
CODA
(Btill)
Oscarsvinnare!
– bl a för Bästa film!
Drama. Speltid: 1 tim 51 min
To 7 april 18.30
On 13 april 18.30
dagbio
On 13 april 14.00

PREMIÄR!!!

Elizabeth
– A Portrait in Part(s)

Ingår i Biopasset (Btill)
Dokumentär
Speltid: 1 tim 29 min
On 6 april 18.30
dagbio On 6 april 14.00
Ti 12 april 14.00

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.

Fantastiska vidunder:
Dumbledores
(11 år)
hemligheter
PREMIÄR!
Äventyr, Fantasy
Speltid: 2 tim 22 min
Fre 8 april 18.15
Lö-sö 9-10 april 18.00
To 14 april 18.30

Morbius

(15 år)

PREMIÄR!!!

Action, Äventyr, Drama
Speltid: 1 tim 44 min
Må 11 april 18.30

Sonic the Hedgehog 2

Action, Äventyr, Komedi,
Familj. 2 tim 2 min
(7 år)
sv tal, otextad
Lö-sö 9-10 april 15.00

MAGASIN

Tisdagsklubben

OSCARSVINNARE!!!

(Btill)

Komedi, Drama, Romantik
Speltid: 1 tim 42 min
Ti 5 april 18.30
Ti 12 april 18.30

X
PREMIÄR!

(15 år)

Skräck. Speltid: 1 tim 46 min
Fre 8 april 21.15
Lö 9 april 21.00

 Rättvik

DAGBIO!!
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MAGASIN

ÖPPETTIDER
Mån-tors 8-16
Lunchstängt 12-13

Fredag stängt

MAGASIN

Vi önskar er
en Glad Påsk!

Magnus Åker
Säljare

TIDIGARE ANNONSSTOPP:

MÅNDAG 11/4 KL 12 .00
för införande V 16, tisdag 19/4

TIDIGARE ANNONSSTOPP:

TORSDAG 14/4 KL 12 .00
för införande V 17, tisdag 26/4

KONTORET ÄR STÄNGT MÅN 18/4
annons@magasinleksand.se • 0247-132 01 • www.magasinleksand.se
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PLANKET Bostad!
Privatannons
100:-

Annonserna på PLANKET 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
bankgiro eller kontant.

Säljes!

Stuga uthyres
Charmig modernt fullutrustade
40 kvm i fin omgivning.
0707-689555

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

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

Volvo 945 -94
Skattad och besiktad, AC,
Automat, SoV-däck, Drag, MV+
Kupé. 15000:070-689 13 09

Köpes!

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

Tomt / mark även med
byggförbud köpes
Allt av intresse även Industritomter,
åkermark, osv. Snabb och krångelfri
affär. Även tomter bebyggda med
enklare fritidshus eller liknande
är av intresse.
Tel 0708-249789

--------------------------Vill du ha din annons i RättviksNytt
eller Masen så tillkommer 100:-

Grillkol säljes!
Kartong 70 l, 250 kr
Säck 50 l, 150 kr/säck.
Leksand 070-3939315

Nya delar till Leksandsdräkten
utförsäljes billigt: Kjol grön eller röd
stl 34-40 450 kr.
Vit hätta och sjal 200 kr/del.
Gulkjol stl 3-5 år, 250 kr, blomhätta
stl 0-6 år, 150 kr/st.
catarina@expanator.se

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

Carl Malmsten fåtölj
” Fjäderbrickan”
Oljemålning P. O. Rosén ”Flicka
med fåglar” äkthetsintyg
070-209 86 03

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

Redaktionen förbehåller sig rätten att utan
förvarning ta bort annonser med felaktigt innehåll.

..................................Smått
Gott..
Smått & Gott.........
LOPPIS I SVEASALEN
LÖRDAG423/4
Lördag
aprilKL.
kl. 10-14
10-14
Kom o fynda nytt o gammalt.
Boka bord: Anders 070-510 57 73
Brita 073-64 65 536. IOGT-NTO

Choklad • Praliner • Godbitar
Smörgåsar • Lättare lunch • Specialtårtor
Smörgåstårtor • Sommarglass
Välkomna till Norsgatan 28, Leksand
www.ampans.se

Konstrundan Gagnef

SKOLHUSBODEN VÄSTANNOR
Antikt och Kuriosa

Påsken 2022 • 15-16 april kl.12 -17
Välkommen!
Monica Lorentzon • textil design • återvinning
Mojevägen 4, 785 30 • konstgagnef.se

Söndagsöppet 11-15
Andra tider efter telefonöverenskommelse

Adr: Västannor Skolhusvägen 17
Tel. 0247-33556. VÄLKOMNA!

..... Smått & Gott................................................
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Nu är Dala-Service
HomeMaid!
Vi fortsätter vara proffs på
• företagsstäd
• hemstäd
• flyttstäd
• fönsterputs för att nämna några

Hur kan vi hjälpa dig?

0247-643 30 l www.homemaid.se

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

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

................ Smått & Gott......................................
6b

I krig och fred
När jag skrev min förra krönika hade Ryssland
precis inlett sitt militära angrepp på Ukraina. Vi
har nu i över en månad följt utvecklingen med
både hopp och förtvivlan. Vi har sett omänskliga
lidanden och enorma flyktingströmmar, men
samtidigt sett ett EU som tillsammans med andra
länder i väst snabbt reagerat med både hårda
sanktioner mot Ryssland och stöd till Ukraina
med bl.a. vapen.

Det går inte att jämföra ett krig med en pandemi,
men vi kan konstatera att båda sätter spår i våra
liv. Virussmittan finns fortfarande hos oss och
jag vill passa på att säga sjukvården i Dalarna nu
gör sig redo för att vaccinera de flyktingar från
Ukraina som kommer hit och önskar skydd mot
bl.a. Corona och mässlingen. Men pandemin och
de restriktioner som följt har varit en utmaning
för många föreningar och därför har kommunen
avsatt 150 000 kr extra under 2022 för just
föreningar att söka för aktiviteter för barn
och unga under året. Mer information och
anvisningar kommer att komma på vår hemsida
under april och det extra stödet kan sedan sökas
under maj och vid bifall erhållas under juni.
Vi kommer i år även dela ut två kommunala
kulturstipendier om 30 000 kr då vi pga
pandemin inte delade ut något förra året. Så före
sommaren kommer 2021 års stipendium delas ut
och sedan efter sommaren delas årets stipendium
ut.

Självklart påverkar kriget även oss i Leksand och
Dalarna. Exakt hur är dock svårt att svara på i
nuläget. Det vi vet är att, enligt den ansvarsprincip
som råder i det offentliga Sverige, vi i stort sett
har samma ansvar i fredstid som i tider av kris
och krig. Det innebär att kommunen har
ansvar för att erbjuda flyktingar som kommer
från Ukraina och som söker skydd enligt det
s.k. massflyktsdirektivet grundskola - men
inte boende och uppehälle. Det är istället
staten genom Migrationsverket som står för
detta och som gör de juridiska prövningarna
kring uppehållstillstånd och annat. Vi kommuner
är dock behjälpliga med kartläggningar och
insamlingar av information kring bostäder och
liknande.

Jag påminner avslutningsvis precis som i min
förra krönika att vi alla är en del av försvaret av
Sverige och att vi har såklart ett gemensamt
ansvar att ta hand om varandra, men att
det bygger på att vi själva bidrar efter bästa
förmåga. Så om du inte hunnit med det än så
läs gärna broschyren ”Om krisen eller kriget
kommer” från Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB).

Vi ser att en del har förväntningar på att
kommunen ska agera mer omfattande än vi
gör i nuläget, men i detta skede ser vi det
som prioriterat att vi fokuserar på de viktiga
ansvarsområden vi har. Detta kan komma att
ändras, men fokus just nu är som sagt på att
förbereda bl.a. skolan på elever från Ukraina
och ha en nära dialog med Migrationsverket
och länsstyrelsen. Det stora engagemang vi ser
från privatpersoner, föreningar och företag
i bygden är imponerade och vi som kommun
försöker samla in underlag och vägleda till
rätt instanser så att hjälp och stöd kommer till
sin bästa rätt. Jag rekommenderar kommunens
hemsida för uppdaterad information om vårt och
andras arbete.

Vänligen

Ulrika Liljeberg
Kommunstyrelsens
ordförande
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Min älskade Make
Vår käre Far, Farfar, Morfar,
Bror och Svärfar

Lennart Aspman
* 3 december 1941
har stilla somnat in
Leksand
17 mars 2022

INGER

ULRIKA och DAVID
Thilda, Ludvig, Jonathan

STEFAN och DENIZ
Lara, Adrian
Åke med familj
Nicklas
Släkt och vänner

Som en klippa för oss och så många,
har du funnits där genom allt
din rakhet, humor och hjärta, spred
en värme varstans det var kallt
Du fattas oss nu och för alltid, men
allt det du gav oss finns kvar
I känslan av stolthet och glädje, när vi
minns dig så som du var
En dag möts vi åter, du väntar oss
där, din blick är rofylld och klar
Nu så fri där smärtan ej når dig, vår
älskade Make och Far
Begravningen äger rum i kretsen av de
närmaste. Tänk gärna på
Hjärnfonden.
Siljans Begravningsbyrå
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www.svenskakyrkan.se/leksandspastorat • Pastorsexp. 0247- 807 00
Kyrktaxi till Gudstjänst, förbokning, enkel resa 40 kr, 0775-50 50 50

Leksands församling

Kyrkoårets söndag: Palmsöndagen

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 5 april
9:30-11:00 Matbanken
16:00-17:00 Vi skänker tjänlig mat som annars slängs.
S:t Persgården
15:00-17:00 After School Årskurs 5-7.
S:t Persgården
17:00-18:00 Måltidsgemenskap och andakt
S:t Persgården/ Musikens hus
18:00-20:00 Ungdomscafé årskurs 7 +
S:t Persgården
Onsdag 6 april
15:30-16:30 Konsert med insamling till Ukraina/
Världens barn
i sam arr. med Excelskolan och
Leksands församling
Leksands kyrka
Torsdag 7 april
Kvällsmässa
18:00
Joel Ludvigsson, präst.
Leksands kyrka
Fredag 8 april
13:00-15:00 Kyrka på torget
försäljning av bröd och fika mm.
Alla intäkter går till Act Svenska kyrkan
och årets fasteaktion. Swish 123-1313196
Märk ”ACT”
Torget vid ICA
Lördag 9 april
Lördagsbön
17:00
Sten Boman, präst
Kyrkan på Tällberg.
Wasastugan på Dalecarlia
17:00-18:00 Gitarrkonsert
(se sep. annons)
Leksands kyrka
Söndag 10 april
Familjegudstjänst
11:00
Joel Ludvigson präst. Internationella gruppen. Mikael Bodström Eric, musiker med
gosskören. Leksands scouter med ledare.
Efter gudstjänsten uppmärksammar vi fastekampanjen genom en kort tipspromenad
”Livsloppet” försäljning av påskris och vi
bjuder på korv med bröd.
Leksands kyrka

Leksands församling

Fortsättning

Söndag 10 april
Manifestation och konsert till Ukraina
16:00
(se sep. annons)
Leksands kyrka
Måndag 11april
10:00-12:00 Kyrkis
Barn 0-5 år med vuxen
S:t Persgården
Tisdag 12 april
9:30-11:00 Matbanken
16:00-17:00 Vi skänker tjänlig mat som annars slängs.
S:t Persgården
15:00-17:00 After School Årskurs 5-7.
S:t Persgården
17:00-18:00 Måltidsgemenskap och andakt
S:t Persgården/ Musikens hus
18:00-20:00 Ungdomscafé årskurs 7 +
S:t Persgården

Siljansnäs församling
Öppettider
Kyrkan öppen dagligen, kl: 9:00-16:00
Tisdag 5 april
14:00-16:00 Babypaketgruppen
Siljansnäs prästgård
Onsdag 6 april
Mässa
9:00
Per Rönnegård, präst,
Liselott Ambjörn, musiker
Siljansnäs kyrka
9:30-10:30 Bibelsamtal
Siljansnäs kyrka
10:30-11:30 Halv-elva kaffe
Siljansnäs prästgård
14:00-16:00 Kyrkis INSTÄLLD
Torsdag 7 april
Grötfrukost INSTÄLLD pga
9:00-11:00
sjukskrivning
Söndag 10 april
Gudstjänst
16:00
John Sund, präst,
Liselott Ambjörn, musiker
Siljansnäs kyrka
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I samarbete med

v. 14

Åhls församling

6/4 19.00 Bön i Elim
9/4 18.00 Församlingsmöte
10/4 11.00 Gudstjänst, Lars Matsson

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

Tisdag 5 april
9:00-11:00
Kyrkis
Barn 0-5 år med vuxen.
Åhls prästgård
Söndag 10 april
11:00
Ekumenisk gudstjänst
Christina Engqvist leder gudstjänsten och pastor Mita Näs predikar.
Victoria Driscoll, sång. Niclas
Westling, musiker. Efter gudstjänsten
tipspromenad med både vuxen- och
barnfrågor till förmån för Act Svenska kyrkan. Kyrkkaffe.
Åhls kyrka
Loppis Tiondeboden öppen.
Tisdag 12 april
9:00-11:00
Kyrkis
Barn 0-5 år med vuxen.
Åhls prästgård
14:30-16:00 Stickcafé
Premiär
Åhls prästgård

Gudstjänsten live på

Frikyrkan Siljansnäs

Björkbergsvägen 28, Siljansnäs
www.frikyrkan.cc

PINGSTKYRKAN
Hagagatan 4, Leksand
www.leksandpingst.se

Vecka 14
Torsdag 7 april 19.00 Bön och nattvard i Pingstkyrkan.
Söndag 10 april 11.00 Gudstjänst - Missionsmöte med
medverkan av medarbetare från IBRA mission - predikan av
Bo Lundin. Barnkyrkan. Kyrkkaffe.
För mer information om våra samlingar se vår hemsida:
leksandpingst.se

Tisd 5/4 kl. 18.30 Tankar om Tro,
Sammilsdalkyrkan
Onsd 6/4 kl. 10.00 Bön och bibelsamtal
Lördag 9/4 kl. 9-13 Miniretreat. Se separat
annons
Sönd 10/4 kl. 11.00 Gospelgudstjänst med
ReaL Gospel

Djura församling
Onsdag 6 april
Grötfrukost för Djurakarlar
9:00-11:00
Djura sockenstuga
16:00-18:00 Stickcafé
Djura sockenstuga
Torsdag 7 april
Frukost för Djurakvinnor
9:00-11:00
Djura sockenstuga
14:00-16:00 Kyrkis
Barn 0-5 år med vuxen
Djura sockenstuga
Fredag 8 april
13:30-16:00 Fredagsfika
Djura sockenstuga
Lördag 9 april
10:00-13:00 Scouter
Djura sockenstuga
Söndag 10 april
Familjemässa
11:00
John Sund, präst,
Fumiko Okino, musiker, barnkören.
Efteråt invigning av lekstugan och
tårta i sockenstugan.
Djura kyrka

Mer info: equmeniakyrkan.se/leksand
Fiskgatan 5 • Leksand • 0247-103 00

Söndag 10/4
11:00 Gudstjänst.
Vi firar palmsöndagen i Åhls kyrka
tillsammans med Åhls församling.
Predikan av Mita Näs.
Faluvägen 27, Insjön • www.frikyrkan.se
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