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Ta’t lugnt! 
Vi hjälper dig med en smidig 

och lyckad bostadsaffär. 
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 
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Sockenstugan 
Siljansnäs  

Sönd 8 mars kl 16.00  
 

Entré 150 :-               Skolungd.  Fri entré 
Kassan öppnas 15.15                       Insläpp 15.30 

Journalisten  
Arne Müller  

berättar om 

Smutsiga miljarder! 
 

Arr: Kulturbanken Siljansnäs 

 

 

HÄNG ME’! 
 

(Akke H Malmeström) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konst på Naturum! 

Lokala konstnärer 
3 juni - 6 juni  10.00 – 16.00  

Naturum Dalarna,  
Björkberget i Siljansnäs  
OBS! Inlämning onsdag 2 / 6  13.00 - 15.00 OBS!  

Tfn 073-92 88 909 
 

Arr: Kulturbanken Siljansnäs 
 

Kulturbanken Siljansnäs presenterar 

Författarafton 
Naturum  Siljansnäs 
to 2022-05-05 kl 19.00 

Ragnar                      Carina 
A Söderling             Aynsley    

 

berättar och redovisar sina 
skrifter och verksamheter från 

Siljanstrakten och Nepal. 
 
 

Entré 50kr  Skolungdom fri entré 
Kassan öppnar 18.30 

 

www.kulturbankensiljansnas.se 

 

 

I N L Ä M N I N G 
12 maj på Naturum 13.00-15.00 

 

Förbered din medverkan i årets  
HÄNG ME’! - utställning 
 
 
 

Inför utställningen  
HÄNG ME’! 

Lokala  konstnärer 
 på Naturum!  

13 maj - 16 maj 10.00 –16.00   Lokal Konstutställning 
 Naturum Dalarna,  
 Björkberget i Siljansnäs  
 

Fri entré 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Acke H Malmeström) 
 

Lokala  konstnärer  på Naturum! 
2 verk per konstnär / 50kr per verk 

Vår kontaktperson är  
Christina Munck Eriksson 

073-928 89 09   
 

   Arrangör: 
Kulturbanken Siljansnäs 

Bibelns berättelser 

och enkel andakt

Gemensam, vegetarisk  
& kostnadsfri måltid

Söndag, 8/5 kl. 16-18
S:t Persgården, Kyrkallén 6, Leksand
-En kväll för små och stora.
Välkomna ! Önskar barn- och familjeteamet

Gemensam, vegetarisk 
& kostnadsfri måltid

Kreativitet

skapande och lekfullhet

Bibelns berättelser 

och enkel andakt

Söndag, 8/5 kl. 16-18
S:t Persgården, Kyrkallén 6, Leksand

-En kväll för små och stora.
Välkomna! Önskar barn- och familjeteamet

A
tt

 v
äx

a i tro med framtidshopp

Kreativitet, skapande

 och lekfullhet

LIF-kryssningen 2022
Torsdagen den 25 augusti

”Jag ser fram emot att de i laget som inte har varit med på kryssningen tidigare ska få upp- 
leva stämningen. Att vi får visa vilken magi som kan skapas tillsammans med supportrar 
och företagare.”  
Jon Knuts ser fram emot LIF-kryssningen. Läs mer och boka din plats på leksandsif.se



Biljetter köpes på 070-252 02 81. 
Showen är ca 2 timmar lång + paus 25 min.

PopNix 
i Tibble bystuga 

POPNIX bjuder på en nostalgisk resa genom 
50- och 60-talets hits!

Lördag 7 maj kl. 17.00 

Det våras 
 7 röster och ett piano

med Sång.com

Lördag  7 maj kl. 16.00
i Sammilsdalkyrkan, Leksand

Servering • Insamling till Ukraina 
Välkomna!
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Aktuella aktiviteter...Aktuella aktiviteter... 

Siljansnäs
Nu är det dax att fira 

50-årsjubileum 
i PRO Siljansnäs     

Det firar vi torsdag 19 maj 
kl. 17.00 på Sockis.    
Du får något gott att äta, kaffe och tårta.
Underhållning under kvällen. Lotteri
Obs! Dryck till maten ingår ej, men Du 
köper det till ett billigt pris.

Anmälan till Kerstin Furöstam senast 
den 11 maj. Ring tel/sms 070-3151386. 
Ev. allergi meddelas. 
Kostnad 300 kr/pers.

VARMT VÄLKOMNA TILL 
EN TREVLIG KVÄLL!     
Styrelsen!

Medlemmarna i
Siljansnäs Skogs 

samfällighetsförening
Kallas till årsmöte

torsdag 12 maj 2022 kl. 18.00
Plats: Sockenstugan Siljansnäs.

Ärenden enligt stadgarna. Välkomna! Styrelsen.

Ändrat årsmöte!
Pga sjukdom är årsmötet flyttat till 
onsdag den 11 maj kl. 19 på Moskogen 
hotell och konferens i Leksand. 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar och fika

Vi välkomnar fler engagerade villaägare till 
styrelsen. Det finns inget krav på att man 
behöver vara expert för att vara med. Tycker 
man om att träffa människor eller sprudlar 
av idéer på intressanta aktiviteter räcker det 
långt.

Anmälan och intresse till ordförande 
Bodil Andreasen på bodil@mail.com 
eller 076-8642720 senast 9 maj.

www.villaagarna.se/leksandgagnef

 
Annons  v 11 
 
 
 
 

 
 
Leksand 
 
VÅFFELFEST ! 
söndag 24 mars kl. 14.00 
på Brandmannen 
 
Musikunderhållning 
 
anmälan till tel. 076.7600110   
eller                 070.3574699 
senast 20 mars 
VÄLKOMNA 

Leksand
FÖRELÄSNING 
av Gunilla Göran om 

KRONISK SMÄRTA
Lördag 14 maj kl. 14.00 på 
St. Persgården. 
Vi bjuder på kaffe. Välkomna!

Delägarna i
Flatens Gemensamhetsskogs 

samfällighetsförening
kallas till årsmöte, lördag 21/5 kl 14.00 

i Almo bystuga.
Ärenden enligt stadgar

Årsmöte/styrelsemöte 
Yxbodarnas jaktlag

12:e maj kl. 18.00 vid nya slakthuset.
Styrelsemöte med början kl. 18.00 och 
därefter kl.19.00 årsmöte. Välkommen!
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Aktuella aktiviteter...Aktuella aktiviteter... Nya Granbergsvägen
kallar delägarna till årsmöte 

tisdag 10/5 kl. 19.00 i Grytnäs bystuga
Ärenden enligt stadgarna. Styrelsen.

ÅLS VÄGARS 
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Kallar till ordinarie ÅRSMÖTE 
onsdag 18 maj kl.18.00  

i INSJÖNS TEATER
Ärenden enligt stadgarna. Debiteringslängd  finns 

hos kassören för påseende. Tel.070-5175649
Välkomna! – Styrelsen

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige sammanträder 
måndagen den 9 maj klockan 18.30 i
kommunhusets plenisal, Torget 5. Du kan
följa mötet på plats eller via webb-tv:
www.leksand.se/webbtv

 
 

På mötet behandlas bland annat följande:

• Handelspolicy
• Personalpolitiskt program
• Årsredovisningar kommunala bolag

Du hittar övrig information om  
sammanträdet på www.leksand.se/anslagstavla

Åhl-Insjön
Vårfest på Insjöns Teater
onsdag 11 maj kl 14.00.   
Lättare förtäring, kaffe och kaka 80:- 
Lotterier. Magnus Caris underhåller.
Anmälan till Irene på tel 070-351 86 16 
senast 8 maj. Anmäl specialkost.
Välkommen!

 
Lördag 
7 maj

Fågelskådningens 
dag vid Limsjön
Kl 5-13 Fågeltornskampen i Norsbrotornet.
7.00 Vandring runt Limsjön, samling vid 
Norsbro.
9-12 Aktiviteter för barn vid Norsbro - 
spana fåglar, håva vatteninsekter, naturbingo.
Holksnickring.
Läs mer på www.leksandsfagelklubb.se
Kontakt: Petrus Tengnér 070-3203619

Välkommen!

Leksands fågelklubb
 
 
 
 

Leksands Kulturhus 

Improvisationsteater med Maja Wahlner 
Tisdag 3 & 10 maj kl. 18.00 - 19.30. 
Anmälan till maja.wahlner@leksand.se 

Bokfika för dig som är 10-14 år och gillar att 
läsa. Onsdag 4 maj kl. 16.00 - 17.00. 

Nya öppettider i museet från v19 
Tis & ons 12-15, tors 14-18, fre 12-15, lör 11-14. 

Ändrade öppettider onsdag 11 maj 
Kulturhuset öppnar kl 14.00. 

Varmt välkomna på VERNISSAGE  
Lördag 7 maj kl. 11.00  

Av Leksands kulturhus sommarutställning 
Lokalhistoriska arkivet berättar -  

Turisternas Leksand  
 

Utställningen invigs av Kersti Jobs Björklöf, 
Leksands tidigare kulturintendent och  

Per-Åke Backman, utställningskommissarie. 
Musikunderhållning under ledning av  

kulturchef Pär Ohlsson. Leksands vävstuga 
närvarar med sin populära kaffeservering.  

Väl mött och god spis! 



Ingredienser 
(4 port.):

2 medelstora morötter, 
1 medelstor palsternacka, 
2-3 msk olja, 
3 dl turkisk youghurt, 
2 vitlöksklyftor pressade, 
½ lime rivet skal  (cest)
Salt och peppar.

Gör så här:

Skala och riv rotsakerna, fräs i olja tillsammans med 
vitlöken några minuter. De ska fortfarande vara lite krispiga. 
Låt svalna! 
Blanda sedan youghurten med limecest, salt och peppar.

” Magisk god att göra på rot-
saker. Passar perfekt till kött, 

fisk eller kyckling ”

Recept av Eva-Lott Långberg

Tzatziki på morot och palsternacka
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Drop in – ingen tidsbokning!

0243-125 00 
www.dalavardochvaccin.se 
Stationsgatan 11, Borlänge

Dala vård & vaccin är din lokala vaccinatör i Dalarna

Hit kommer 
vaccinationsbussen

DJURÅS 
Lindberghallen
9/5, 23/5  ................kl.14-18
6/6, 13/6, 27/6  ......kl.14-18
4/7, 18/7  ................kl.14-18
8/8, 22/8  ................kl.14-18

LEKSAND
Bilkompaniet
21/5, 18/6  .............kl. 11-14
19/7, 16/8  ...........  kl. 14-17

Ett fästingbett 
kan räcka

TBE & 
bältros 
(Shingrix)

Guld, Silver, Mynt 

KÖPES
Leksands Hotell, Leksandsv. 7, Leksand. Måndag 9/5 kl. 15.00-16.00

         Tel. 0709 - 32 00 02  www.kihlbergantik.se  

 Kihlberg Antik AB

Prisexempel.

Guld, Silver, Mynt
KÖPES

Onsdag 4/10 kl.  13.00 - 17.00
Hotell Scandic Upplandia 

Dragarbrunnsgatan 32, Uppsala

30 år i branschen   Priserna gäller fr.o.m. 27/9 2017 Reservation för prisändringar.

20 kr guld 2150 kr
10 kr guld 1075 kr
5 kr guld 700 kr
50 kr 1975-76 67 kr
5 kr före 1972 20 kr
2 kr före 1942 36 kr
2 kr före 1968 16 kr
1 kr före 1942 18 kr
1 kr före 1968 8,50 kr
50 öre före 1962         5 kr
10 öre f. 1962 1,50 kr Guldsmycken,               243 kr/g  guld

Tandguld, Medaljer, Sedlar
Utländska mynt
Silverpokaler,
Silverbestick ej NS  2300 kr/kg
Silvertackor    3500 kr/kg
Herrfickur	 14/18k	1600/2500kr
Armbandsur h.     14/18k   800/1500kr

20 kr guld ...................4000 kr
10 kr guld ...................2000 kr 
5 kr guld .....................1000 kr
50 kr 1975 - 76 .............130 kr
10 kr 1972  .....................77 kr
5 kr före 1972  ................38 kr
2 kr före 1942  ................62 kr 
2 kr före 1968  ................30 kr
1 kr före 1942  ................31 kr 
1 kr före 1968  ................15 kr
50 öre före 1962 .............10 kr
25 öre före 1962 ...............5 kr 
10 öre före 1962 ...............3 kr

Guldsmycken .......465 kr/g guld
Sedlar, Plåtmynt/Riksdaler 
Tandguld, Medaljer, 
Utländska mynt, Silversmycken

Silverbestick (ejNS) .. 3800 kr/kg
Silvertackor ............. 5650 kr/kg
Herrfickur 
14/18k ................3000/5500 kr
Armbandsur 
h. 14/18k ............1300/3000 kr

Över 30 år i branschen.
Priserna gäller fr.o.m. 26 april 2022
Reservation för prisändringar.

Kihlberg Antik AB
0709-32 00 02     www.kihlbergantik.se

100%
ÅTERVINNING
Allt vi  köper in återvinns 
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MARKNADS-
MARKNADS-

EXTRA!!EXTRA!!

MARKNADS-

EXTRA

Massor av fynd i våra populära marknadsbackar, 

nu i butiken hela veckan!

MERRELL
ALVERSTONE
Stabil, vattentät och väldämpad walk- och 
trekksko - perfekt för en aktiv fritid! Har grep-
pande yttersula,  Gore-Tex membran och ger en 
bra dämpning.  Överdel i Nubuck, mocha och 
mesh och med  GORE-TEX membran. Herr- o 
damstorlekar.

WEATHER 
REPORT 
RAINJACKET
Damstorlekar

300:
750:

CRAFT  
CASUALPIKE 
Herr- o damstorlekar

200:
400:

RÄTTVIK
Erbjudandet gäller t.o.m. 8/5

Extra marknadsöppet Lör 10-18 Sön 10-16, Välkomna!

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

3 för 2 på alla 
barnkläder!

CRAFT 
CORE HOOD
Damstorlekar

250:
500:

999:
1299:

WEATHER  
REPORT
REGNSTÄLL
Herr- o damstorlekar

400:
800:



Soluppgång med halo över Siljan
Foto: Anette Leman

Läsarbilder

Foto: Hans Nyland Östra Rönnäs
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SÖKER DU
EFTER GOD 

GEMENSKAP?
BÖRJA MED ATT TA ETT FÖRSTA

SAMTAL MED
NÅGON AV OSS:

VI I ODD FELLOW-LOGEN 
122 SILJANSBYGD 

HAR ODLAT VÄNSKAP OCH GEMENSKAP 
SEDAN 1950.

ERIC STEIN
070-998 87 99 

PER DANIELS
070-541 50 86 

MAGASIN

MAGASIN

MAGASIN

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 12-13Lunchstängt 12-13

ANNONSSTOPP: 

Tisdagar kl. 9.00 
för införande tisdag veckan därpå.
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ÅF-LOGGA

Välj valfri kulör 
på uteplatsen
Alcro Uteplats är en vattenburen träolja för årlig behandling 

av tryckimpregenerat trä, t.ex. trätrallar. Oljan tränger in i och 
förseglar träets porer, gör ytan fräsch och vattenavvisande 

samt skyddar mot uttorkning och sprickbildning. Bryt i valfri 
kulör och njut av utesäsongen!

Nyhet!

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

www.tysksmåleriochfärg.se

Vi fi nns på Lilla Industriområdet i Rättvik!

- Betala direkt - Betala senare - Dela upp

30%
rabatt

SERVICE PÅ 
DINA TRÄDGÅRDS-

MASKINER

Vi är den största Vi är den största 
auktoriserade STIGA-auktoriserade STIGA-

serviceverkstaden serviceverkstaden 
runt Siljan!runt Siljan!

0248-511 60 . Öppet må-to 8-18, fre 8-16
www.bilomaskinhusetrattvik.se

• • Vi säljer nya maskinerVi säljer nya maskiner
• • Alltid snabb serviceAlltid snabb service
• • Stort reservdelslagerStort reservdelslager
• • Hämtar och lämnar vid serviceHämtar och lämnar vid service
• • Kunnig och kompetent personalKunnig och kompetent personal
• • Servar alla märkenServar alla märken
• • Rättviks billigaste gasolRättviks billigaste gasol
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Grattis på 75-årsdagen, Saab!

(D e t r o i t – U S A)
Saabs bildivision firar 75 år i sommar och få är väl de svenskar som inte har något minne 
från Trollhättans stolthet. Min första bil var en bättre begagnad Saab 96 med trecylin-
drig tvåtaktare under huven. Macken i Järvsö sålde inte oljeblandad bensin så bland-
ningen fick man fixa själv - däremot var långnäsan en dröm att meka med. Det fanns 
gott om svängrum och det uppskattades när tändstiften sotade igen.

Långnäsa? Tja, Saaben kallades så eftersom 
96:an fick en utdragen nos 1965 och bilen var en 
dröm att köra – speciellt på vintern. När med-
trafikanterna fastnade med spinnande bakhjul 
så tuggade sig den lilla ettriga tvåtaktaren fram 
genom snön i Hälsingland med sin ovanliga 
framhjulsdrift.  
•     •     •
Att Saab är ett folkkärt bilmärke fick jag inte 
minst erfara under alla mina år i Trafikmagsinet. 
Varje gång vi testade Saab och delade ut såväl 
ris som ros gick telefonväxeln varm hos SVT i 
Falun. Det fanns inget bilmärke som väckte så 
starka känslor och när man startade turbovå-

Bilnyhetsbyrån Johannes Gardelöf CNP AB presenterar:
Krönika / Carl-Ingemar Perstad
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gen fattade nog ingen hur stort det var. 2022 
är turbomotorer ingen ögonbrynshöjare men 
1978 var Saab 99 Turbo unik. När så ”the su-
perswedes” Björn Borg och Ingemar Stenmark 
blev ansiktena utåt för Saab 900 Turbo 1981 
blev succén given.
•     •     •
Lilla Trollhättan kom att stå i händelsernas cen-
trum fler än en gång sedan starten 1947 och det 
tack vare företagets kluriga ingenjörer. Saab var 
först ut med strålkastartorkare 1970 och året 
därpå lanserades inte bara den självreparerande 
stötfångaren utan även eluppvärmda framsto-
lar. Vad Pelle Gillbrands uppfinningar betytt 
för Saab går inte att mäta. Ändå har man aldrig 
varit förskonade från ekonomiska problem.  
•     •     •
På åttiotalet behövdes en ny modell efter 
96:an med V4-motorn men utvecklingskontot 
ekade tomt. Därför köpte man in den italien-
ska småbilen Lancia Delta och döpte om den 
till Saab 600. Men det som fungerade i soliga 
Italien fungerade inte alls i vintriga Sverige! 
Rostskyddet var en smärre katastrof och för 
värmen behövdes ett hopprep i handskfacket. 
Saab-Lancian nämns sällan i historieböckerna 
och det är förståeligt. 
•     •     •
Jag minns speciellt 1993 när den andra genera-
tionens 900 presenterades och den var tvungen 
att slå igenom för att 10 000 Trollhättebor 
skulle ha kvar sina arbeten. Efter en vecka med 
ingående tester presenterade Christer Glenning 
och jag programmet som direktsändes från bil-
byggarstaden. När vi lyfte upp modellen överst 
på prispallen i sin klass jublade invånarna som 
samlats på torget.
•     •     •
Men den 19 december 2011 tog sagan slut 
trots att Saab alltid varit den där lilla egensin-
niga fabriken som förtjänade att lyftas fram 
i rampljuset. Därför känns det extra kul att 
bilmärket gör comeback på vita duken lagom 
till 75-årsjubileet. I den japanska filmen ”Drive 
my car” hamnar en välpolerad Saab 900 Turbo 
i händelsernas centrum och det hyllade dramat 
har vunnit 73 utmärkelser - inklusive en Oscar 
för bästa internationella film. Än en gång kör 
Saab över sina konkurrenter!

Carl-Ingemar Perstad,
CNP: s USA-korrespondent / © CNP AB



90 G BURGARE TOPPAD MED HÄRLIGT KRÄMIG RÄKSALLAD, RÖDLÖK 
OCH TOMAT. SERVERAS MED EN MELLANPOMMEZ OCH 0,4 L DRYCK.

MEAL

99 krETT NYTT ORIGINAL 

FRÅN SIBYLLA

Sibylla Leksand, Limsjöänget 2

DRIVE IN
ALLERGI? FRÅGA VÅR PERSONAL.

90 G BURGARE TOPPAD MED HÄRLIGT KRÄMIG RÄKSALLAD, RÖDLÖK 
OCH TOMAT. SERVERAS MED EN MELLANPOMMEZ OCH 0,4 L DRYCK.

MEAL

99 krETT NYTT ORIGINAL 

FRÅN SIBYLLA

Bidrag till föreningar 
som arbetar med barn och ungdomar 

Nu är det dags att söka extrabidrag riktat till föreningar i Leksands 
kommun som arbetar med barn och ungdomar upp till 25 år.  

Till ansökan bifogas senaste verksamhets- och 
revisionsberättelse, balans- och resultaträkning, aktuella stadgar, senast 
årsmötesprotokollet, en beskrivning av hur stödet är tänkt att användas 

och pandemins konsekvenser för föreningen samt 
föreningens adress och bankgiro- eller postgironummer. 

Ansökan ska ha inkommit senast den 31 maj 2022
Ansökning sker via e-tjänst som ni hittar på Leksands kommuns hemsida: 

https://sjalvservice.leksand.se/ ”Ansök om föreningsstöd”
Vid eventuella frågor kontakta jenny.saren@leksand.se 

Välkommen med er ansökan!

PERSONAL
SÖKES!
Vi söker omgående personal 
på Tällbergs Camping 
för städning av våra 
servicebyggnader. 

Intresserad?
Ring Tina tel. 070-225 98 75

TÄLLBERGS CAMPING
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Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Leksand/Rättvik
Torget 4 Leksand, Storgatan 9 Rättvik | 
0247-25 44 00, 0248-103 05 | www.lansfast.se/leksand

VILLA I TASBÄCK
Här erbjuder vi ett trevligt och rymligt fritidshus som 
även passar er som söker ett permanent boende.
Allrum som erbjuder öppen spis och stora fönster med 
viss sjöutsikt, här ifrån nås även den fina glasverandan. 
Intill entrén finns ett vidbyggt garage med förrådsdel. 
På tomten finns ett mindre gästhus med platsbyggd 
våningssäng. Enskilt vatten genom byns vattenled-
ningsförening och kommunalt avlopp. 
ADRESS Tasbäck Bystugugattu 17  PRIS 1 595 000 kr
BO/BIAREA 88+108 M², 6 ROK  TOMT  2 001 M²
MÄKLARE Lottie Mattsson 072-243 70 30

Hej skogsägare!
Har du blivit ägare till
ett nytt skifte?

I samband med omarronderingen är det många 

skogsägare som fått överta nya skiften. En ny skog kan 

vara till stor glädje, men det kan också uppstå olika 

typer av frågor. Våra virkesköpare fi nns här för dig och 

hjälper dig gärna med råd. Allt för att du ska få en bra 

start med din nya skog. 

Mikaela Salsmark
Östra Leksand, Falun

mikaela.salsmark@moelven.se
010-122 65 25

Åsa Harrysson
Västra Leksand, Gagnef, Vansbro

asa.harrysson@moelven.se
010-122 64 90

moelven.se/skogMer timmer i skogen
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Välkommen in till oss!

PANERAD RÖDSPÄTTAFILÈ
Favorit i repris igen! Frysta filéer på  
ca 140–160 gram/st. Erbjudandet gäller  
hela vecka 18 eller så långt vårt lager räcker. 99 kr

         kg

Ord. pris 129 kr

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

16

Enligt Erik Speles är jobbet inom LSS 
väldigt givande och man får alltid 
mycket tillbaka.

Han kan verkligen rekommendera 
dig att testa ett sommarvikariat 
inom LSS, hemtjänsten eller säskilt 
boende i sommar!

”Inom LSS får man mycket 
kärlek och härliga dialoger”

Sök och läs mer på vår webbplats:
www.leksand.se/vikariera
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Åsa Danielsson
Fastighetsmäklare, 
Certifierad Nyproduktion
T 070-883 44 57

Jens Berggren
Fastighetsmäklare, 
Certifierad nyproduktion
T 073-682 96 34

Anton Hedlund
Mäklarstudent

Emelie Kedvik
Assistent

T 0247-155 00

Kontakta din lokala mäklare i 
Leksand

Korsvägen 5, 4 rok 88 kvm
Pris 3 100 000 kr Tomt 1 008 kvm EP 135 kWh/kvm/år
Visas Sön 8/5 kl. 13.00-14.00
Mäklare Åsa Danielsson T 070-883 44 57

Leksand/Villa

Västannor Dalgattu 4 5 rok 130 kvm
Pris 2 595 000 kr Tomt 1 581 kvm EP 47 kWh/kvm/år
Ring för information om visning
Mäklare Jens Berggren T 073-682 96 34

Leksand/Villa, Varudeklarerad, Aktiv matchning

Svensk Fastighetsförmedling
Leksand
Norsgatan 23 E
T 0247-155 00
svenskfast.se/leksand

Enligt Erik Speles är jobbet inom LSS 
väldigt givande och man får alltid 
mycket tillbaka.

Han kan verkligen rekommendera 
dig att testa ett sommarvikariat 
inom LSS, hemtjänsten eller säskilt 
boende i sommar!

”Inom LSS får man mycket 
kärlek och härliga dialoger”

Sök och läs mer på vår webbplats:
www.leksand.se/vikariera
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Plintsberg - 070 570 4234 -
mer info. : www.siljansved.se& SKOG

VED till salu
välj:

      björkved / blandved                     
                      storsäck / löst i traktorvagn

        hämta själv / hemkörning
      32 cm / 45 cm
         färsk / torkad

          finkluven / braskamin- / pannkluven
          

Plintsberg - 070 570 4234 -
mer info. : www.siljansved.se& SKOG

VED till salu
välj:

      björkved / blandved                     
                      storsäck / löst i traktorvagn

        hämta själv / hemkörning
      32 cm / 45 cm
         färsk / torkad

          finkluven / braskamin- / pannkluven
          

Räckte veden i vintras?

Dax att fylla på?
Plintsberg - 070 5704234 

mer info. : www.siljansved.se
Räckte veden i vintras?

Dax att fylla på?
Plintsberg - 070 5704234 

mer info. : www.siljansved.se

Räckte veden i vintras?

Dax att fylla på?
Plintsberg - 070 5704234 

mer info. : www.siljansved.se
Räckte veden i vintras?

Dax att fylla på?
Plintsberg - 070 5704234 

mer info. : www.siljansved.se

Vi hjälper er gärna med 
fönsterputs och storstäd!

0247-643 30   l   www.homemaid.se

Våren är här!

En bättre miljö idag och för kommande generationer.

dalavattenavfall.se/vattenhårdhet

Tisdagen den 3 maj kopplar vi om så alla våra kunder i  
Tällberg med omnejd dricker vårt friska grundvatten.  

Fastigheterna som blir påkopplade får därmed en ny hårdhet på vattnet: 
medelhårt vatten 7 °dh.  
 
Vi uppmanar därför våra kunder att se över doseringen av disk- och 
tvättmedel - läs på förpackningen för respektive medel. Kunderna kan 
komma att märka förändring, exempelvis kommer det inte att löddra lika 
mycket av schampot vid hårtvätt. 

När vi nu kopplar på de nya ledningarna så fullbordar vi ett fyra år långt 
projekt med att bygga ut och koppla samman VA-ledningar. På detta sätt 
bygger vi en tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig VA- 
infrastruktur i enlighet med FN:s klimatmål i Agenda 2030. Vi tackar 
alla fastighetsägare i området som på ett eller annat sätt blivit berörda 
av både grävarbeten och vattenavstängningar vid arbetet med de nya 
ledningarna.  
 
Vi är stolta över att vi nu kan leverera friskt grundvatten till samtliga 
kunder i Leksands kommun!

 

3 maj levererar vi grundvatten till alla  
våra VA-kunder i Leksands kommun! 

Telefonsluss
0250 – 10 000

Växel
0250 – 10 500

Annons avd.
0250 – 10 505

Radio Siljan med musiken från Här, Då och Nu.

94,1&89,1MHz

Radio Siljan – hela dagen
Året om, från morgon till kväll kan du lyssna 

på lokalradio, nära dig.

06 – 09 God morgon Siljan – med nyheter, 
väder, trafik och aktualiteter. 

Programledare: LarsGöran ”Noppi” Lindberg

09 – 12 Siljan idag – med tävling, firarprogram 
och Siljanstoppen

12 – 18 Zenit – lättlyssnad eftermiddagsradio 
med Malin Westberg

18 – 24 Mot midnatt – Musik non stop fram till 
midnatt
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dalavattenavfall.se/rullis

Sortera  

avfallet innan  

ni lämnar det!

Lämna ditt avfall till Rullis!
Står det gamla färgburkar i hyllorna och förbrukade batterier och 
lampor som väntar på nästa tur till återvinningscentralen?  
Vår återvinningsbil Rullis kör i Rättvik, Leksand, Gagnef och 
Vansbro och tar emot nedanstående avfall.  

Farligt avfall i rimlig mängd: Kemikalier, målarfärg, spillolja 
och liknande, max 20 liter. Förslut flaskor och behållare väl, märk 
dem med sitt innehåll.

Småelektronik: Upp till storleken av en mikrovågsugn.
 
Batterier och glödlampor:  
Även lågenergilampor och lysrör.
 
Smått deponiavfall:  
Köksporslin, dricksglas och liknande. 
 
Textilier: Knyt ihop skor och annatsom används parvis.  
Lägg allt i väl hopknutna plastpåsar så att det inte blir blött.

Det avfall du vill bli av med kan endast lämnas när Rullis är på 
plats. Vi tar ej emot förpackningar och tidningar - de lämnas på 
närmsta Återvinningsstation. 

En bättre miljö idag och för  
kommande generationer. 

I samarbete med

Tidtabell  
Leksand vecka 19
 
Tisdag 10 maj  
 
Insjön vid ICA Nära           16:00 - 16:30
Edshult vid servicehuset    16:45 - 17:15
Almo bystuga                   17:40 - 18:00 
Siljansnäs sockenstuga      18:15 - 18:45

Onsdag 11 maj  
 
Tällberg  
vid Majstångsplatsen         16:10 - 16:30
Centrala Leksand vid  
Sveasalen                        16:45 - 17:30
Majstångsplatsen vid  
Djura skola                      18:00 - 18:30

Rullis körde i Rättvik vecka 18 och rullar 
vidare till Gagnef och Vansbro vecka 20.

Välkommen!

HYR EGEN BUSS 
MED CHAUFFÖR

Kontakta oss för offert!
Ring 0250-511 101

Fönsterputs
Hemstäd
Flyttstäd

Företagsstädning

- Vi hjälper 
dig med 
allt inom 

RUT!

Företagsstädning

Annica & Monica

072-444 94 40
www.detgronastadforetaget.se
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FORMADE FÖR FRAMTIDEN 

• Audi grandsphere
Låt oss presentera nya Audi grandsphere – vars modellnamn ska skrivas 
med liten bokstav. Den läckra konceptbilen mäter 535 centimeter och 
bjuder på lyx i överflöd. Det första man slås av är de felhängda bakdör-
rarna medan interiören för tankarna till pampiga affärsjet. Naturligtvis är 
grandsphere självkörande och i autonomläget försvinner såväl ratt som 
fotpedaler. Att det blir en minnesvärd färd garanteras av dubbla elmoto-
rer på totalt 720 hästkrafter och ett batteripaket på 120 kWh. 

• Bentley EXP 100 GT
Bentley är traditionalister ända ut i fingerspetsarna och bygger limousi-
ner av den gamla skolan. Inte minst därför är EXP 100 GT en rullande 
revolution och en föraning om vad som väntar runt fabriksknuten år 
2035. Interiören är skapad av Vegea som är en vegansk restprodukt från 
vinproduktionen och materialet kallas även för vinläder. I skarp kontrast 
till framtidstänkandet står dock konceptbilens träpaneler som tillverkats 
av sjödränkt ek med femtusen år på nacken. Chauffören heter ”artificiell 
intelligens” och driften sköts med hjälp av fyra elmotorer.

• BMW i Vision Circular 
BMW i Vision Circular skvallrar om hur den bayerska biltillverkarens 
produkter kan se ut år 2040. Vad sägs om en elbil som är tillverkad i 100 
procent återvunna materiel och som är 100 procent återvinningsbar? 
Därmed är cirkeln sluten och det förtydligas av att hela konceptbilen har 
ett cirkulärt tema såväl utanpå som inuti. Uppskattar du däremot lack 
och läder så är det här ingen bil för dig. Lacken har nämligen ersatts av 
anodiserad aluminium och lädret av textilier. Vi snackar förnybart och 
återvunnet!

• Bugatti Bolide
Inom astronomin beskrivs bolider som blixtsnabba eldklot och i franska 
Molsheim har en ny konceptbil slagit ner som en meteor från skyn. 
Bugatti Bolide är nämligen en explosiv hyperbil strikt avsedd för ban-
körning. Bakom kolfiberkarossen döljer sig samma åttaliters W16-motor 
som i Chiron, fast med än mer effekt. Med sina 1850 hästkrafter och lika 
många Newtonmeter fixas 0 till 500 km/h på ynka tjugo sekunder. Hur 
det är att köra Bolide? ”Det kan närmast liknas med att rida på en kanon-
kula” säger Bugattibossen Stephan Winkelmann. 

• Jaguar Vision Gran Turismo SV
Jaguar har öppnat upp dörrarna till framtiden och presenterat en 
designstudie med racinggener. Vision Gran Turismo SV är kanske inte 
helt otippat utvecklad av samma ingenjörer som ligger bakom britternas 
framgångar i Formel E och den tajta tillika strömlinjeformade karossen 
lämnar inget åt fantasin. Fyra elmotorer genererar 1900 hästkrafter och 
ska därmed rent teoretiskt kunna accelerera till hundra på 1,7 sekunder 
samt toppa 410 km/h. Fast med högerfoten i bottenläget så lär det gå 
precis lika snabbt att få batteritorsk! 

Bilindustrin har alltid varit duktiga på att stirra djupt in i sina högteknologiska spåkulor och försöka sia 
om framtiden. Men att arbeta som spådam eller spåherre i den här branschen är ingen lätt uppgift och 
för att ta reda på om kristallkulan talar sanning presenteras konceptbilar. Vi har gjort en djupdykning i 
det senaste årets mest kreativa spåningar och det visar sig att framtiden har mycket att erbjuda.
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• Lexus LF-Z Electrified 
Lexus LF-Z Electrified är en elegant japan vars formgivning ska bli spindeln 
i nätet för japanernas kommande elbilsmodeller. Utvecklingsfolket vill 
nämligen spinna vidare på det klassiska designtemat som introducerades 
för över tio år sedan i form av en grill som påminde om (just det) ett spin-
delnät. Nu har man dock tagit det hela ett steg längre och Lexus själva häv-
dar att hela karossen är spindelformad. Under huven arbetar 544 elektriska 
hästkrafter tillsammans med ett batteri på 90 kWh. Produktionen hänger 
däremot inte på någon skör tråd utan är spikad till 2025. 

• Mercedes Vision AVTR
Vision AVTR är en smått galen konceptbil som inte liknar något annat. 
Designen känns som hämtad från en annan planet, vilket inte är så kon-
stigt. Mästerverket är nämligen ett samarbete mellan Mercedes och gänget 
bakom biosuccén Avatar. Formgivningen ska föra tankarna till planeten 
Pandora och den furuturistiska skapelsen rullar därmed i harmoni med 
naturen. Ett par exempel är ballongdäcken som skonar marken och det 
organiska batteripaketet som är fritt från sällsynta jordartsmetaller. Varje 
hjul har en egen elmotor som tillsammans ger en systemeffekt på 480 
hästkrafter.

• Porsche Mission R
Porsches designavdelning har varit ute på hemligt uppdrag och resultatet är 
ett nytt koncept med fokus på motorsport. Passionen för racing är omöjlig 
att missa och under den sportiga karossen döljer sig avancerad teknik som 
hämtats från tyskarnas Formel E-avdelning. Dubbla elmotorer på totalt 
1088 hästkrafter ser till att Misson R klarar samma varvtid på Nürburgrings 
ökända nordslinga som nuvarande 911 GT3 Cup. Däremot tar depåstoppen 
längre tid - även om det är rekordsnabbt i elbilssamanhang. Med hjälp av 
900-voltsteknik så laddas batterierna från 5 till 80 procent på 15 minuter.

• Rolls-Royce Boat Tail 
Man skulle kunna tro att Rolls-Royce är ute på djupt vatten med eleganta 
Boat Tail. Den läckra blå kulören för tankarna till havet samtidigt som 
själva formgivningen påminner om en klassisk lustjakt vars akterdel i oljad 
teak kan öppnas likt fjärilsvingar. Här döljer sig såväl kaviar- som cham-
pagnekylare och en uppsättning porslin från Christofle Paris. För att man 
inte ska spilla i kabyssen så ingår dessutom ett picknickset med tillhörande 
parasoll. Även motorvalet är vågat, eller vad sägs om en bensindriven V12:a 
på 535 hästkrafter?

• Volvo Concept Recharge
Volvo ger oss en hint om hur framtidens kombibilar från Torslanda kan se 
ut med nykläckta Concept Recharge. Mest utmärkande i formgivningen 
är den sluttande taklinjen och tack vare dörrkonstruktionen så kan hela 
kupén öppnas på vid gavel. Att det rör sig om en renodlad elbil syns direkt 
i fronten eftersom någon traditionell kylargrill inte behövs och därmed 
öppnas nya designmöjligheter upp. Undrar du vad framtidens Volvobilar 
kommer att heta? Tja, tiden med sifferbeteckningar är snart till ända och 
ska ersättas med namn från den nordiska mytologin.  

Av Jenny Nilsson och Johannes Gardelöf / © CNP AB
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Melodikrysset v.18 - 7 maj

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:...............................................................................................................................................

Lösning korsord v.16
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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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WASA BIO  Rättvik
Biljetter: bjornbio.se/rattvik eller tel: 0248-107 01. Vi finns på Facebook.

Bioprogram 
3–12 maj

Cyrano  (11 år)
PREMIÄR!
Drama, Romantik, Musikal 
av Joe Wright
med Peter Dinklage
Speltid: 2 tim 3 min 
 dagbio  On 4 maj 14.00

Doctor Strange in the 
Multiverse of Madness 
PREMIÄR! (11 år
Action, Äventyr, Fantasy
av Sam Raimi med 
Benedict Cumberbatch
Speltid: 2 tim 6 min 
On-to 4-5 maj 18.30
Fre-lö 6-7 maj 18.00, 21.00
Sö 8 maj 17.00, 19.45 
Må-ti+to 9-10+12 maj 
18.30

Eiffel  (7 år)
PREMIÄR!
 Ingår i Biopasset 
Drama av Martin Bourboulon 
med Romain Duris
Speltid: 1 tim 48 min 
On 11 maj 18.30 
 dagbio  
On 11 maj 14.00

The Unbearable Weight 
of Massive Talent  ()
PREMIÄR!
Komedi av Tom Gormican 
med Nicolas Cage
Speltid: x tim x min 
Ti 3 maj 18.30

Tuffa gänget  (Btill)
SMYGPREMIÄR!
Animerat, Action, 
Komedi, Familj
Speltid: 1 tim 40 min 
 sv tal  
Lö 7 maj 15.30
Sö 8 maj 14.45
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Rättvik

   Premiär 25 maj!!

   PREMIÄR!!!

   PREMIÄR!!!

!!Ingår i Biopasset!! 

   DAGBIO!!

   PREMIÄR!!!

   DAGBIO!!

   PREMIÄR!!!
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Öppet Hus
6-7 maj

Välkommen in i värmen 
hos Kajgårds

Vi har kaminer, vedspisar, kakelugnar, 
täljstensugnar och en del kaminer med 
kokplatta som många efterfrågar nu. 

Vi bjuder på kaffe och kaka.

Varmt välkomna på Öppet Hus 
i butiken fredag och lördag 6-7/5 

kl 10-16!

Kajgård Mur & Kakelugn AB
Ovanmyra byväg 26, Boda kyrkby (Ring för vägbeskrivning) 

0248-405 60, 070-621 55 59
www.kajgard.se, info@kajgard.se

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.

. Hälsokontroller  

. Hälsorådgivning

. Provtagning

. Vaccinationer

. Psykoterapi

Helhetsperspektiv 
på din hälsa!

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



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

Kan hämta och leverera. Ring 070-398 32 29

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

...................................Smått & Gott..Smått & Gott.......................................... Smått & Gott....... Smått & Gott....... 
Choklad • Praliner • Godbitar 

Smörgåsar • Lättare lunch • Specialtårtor  
Smörgåstårtor • Sommarglass

Välkomna till Norsgatan 28, Leksand
www.ampans.se

Säljes!Bostad!PLANKET
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. 

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.

Till salu!
Svedbergs cadazzo bubbelbadkar 

med massagefunktion. L 170, b 81, h 63. 
Pris 2000 kr kontant. 

Hämtas i Leksand 
Kontrorsstol (fåtölj) på köpet.

076-8055 705
---------------------------

Byggmtrl, nyskick
3.8 m tre-rörs snörasskydd med fästen 

för plåttak, tegelrött. 600 kr
6x6 frostat 3-glas vridfönster, vitt, 

med salning och plåt, Gisab, felbeställt.
1600 kr. Finns i Djurås. 
070 6800 443 Peter

---------------------------
Vildmarkspanel 40 kvm
30 mm tjock, längd 3m

Blandat virke i olika dimensioner
6000:- 

070-6927177
---------------------------

Grillkol säljes!
Kartong 70 l, 250 kr

Säck 50 l, 150 kr/säck. 
Leksand 070-3939315

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

7b

Familj söker lägenhet eller hus att
 hyra. Gärna nära centrala Leksand
 pga. två killar som ska gå skola och 

spela hockey i Leksand. 
Malin 070-3498831

Niklas 070-6782546
---------------------------

Ledig lokal i Leksand
Stor 140 kvm fräsch, ljus i 

sekelskiftesvilla, n.b. Centralt, 
mitt emot biblioteket. 

Ledig omgående.
076-882 8824

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

SKOLHUSBODEN - VÄSTANNOR
Antikt och Kuriosa

Öppet söndag 11-18
(Andra tider efter tel. överenskommelse)

Västannor Skolhusvägen 17
Tel. 0247-33 556. Hjärtligt välkomna!

Genstigen 17 • Ål-Kilen i Gagnef  • 076-822 1775

Stängt Torsdag 5/5 - måndag 9/5
Vi är på Rättviks 
marknad och finns 
på Järnvägsgatan. 
Välkomna!
Öppet i Butiken som vanligt från Tisdag 10/5



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

...................................Smått & Gott..Smått & Gott.......................................... Smått & Gott....... Smått & Gott....... 
MATT-TVÄTT PÅ PLATS
Tvättar mattor, heltäckningsmattor, 

soffor & sängar. 
Miljövänligt & bra pris

Ring Alex 072-873 69 11

Köpes!
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Köpes
Åkgräsklippare även 

objekt av intresse.
073-6225929 Håkan

---------------------------
ÅKGRÄSKLIPPARE KÖPES!
Fungerande eller trasig har

 mindre betydelse.
070-6710944

---------------------------
Jag söker en liten billig bil som 

dottern kan övningsköra nu i vår.
Fel, skavanker eller obesiktigad 

spelar ingen roll, jag fixar till den.
Leif Sandbacka i Moje, 070-5747368

---------------------------
Begagnat minisågverk köpes, modell 

bamsesåg, solosåg eller liknande. 
Vänligen Morgan 0705 62 81 26

---------------------------
Söker en masdräkt från Leksand, i 

huvudsak livstycke och bracka
L. Billgren 076-840 80 99
---------------------------

BLÅTRÖJA
till Leksandsdräkten 

manstorlek 50-52, 185 cl
070-6400299

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

Jag är en pigg pensionär som utför 
måleri arbeten och renoverar/målar 

gamla fönster. Referenser finns. 
Fakturering och rotarbeten utförs. 

Teo 076-3478001 •  eligret@yahoo.com

Ha en trevlig helg!

Stlim Thaimassage                    
Mån-Fre kl. 11:30-19:00                                                                                                  

TEL. BOKN. 079 - 351 53 89 

Stlim Thaimassage                     

         
  Mån-Fre11:30-19:00                                                                                                   

TEL.BOKN. 079 - 351 53 89  
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Nya arbetsuppgifter och nya utmaningar

Ulrika Liljeberg
Kommunstyrelsens 
ordförande

Jag har skrivit om det förut och frågan kommer 
tyvärr inte att försvinna med att jag slutar. Jag 
pratar om utmaningarna med att klara personal- 
och kompetensförsörjningen i kommunen. Det 
gäller både för kommunen i sig och för våra 
företag i bygden. Den demografiska verkligheten 
med fler äldre och barn/unga och färre i arbetsför 
ålder, innebär en utmaning ekonomiskt, då få 
personer ska försörja många, men även med 
att få de som är i arbetsför ålder att ”räcka 
till”. Lägg sen till att många yrken och branscher 
är i snabb förändring och ny kompetens och 
erfarenhet behövs och nya formella krav ställs. 
Sammantaget gör detta att vi behöver bli ännu 
bättre på att attrahera, utveckla och framförallt 
få våra medarbetare i kommunen att vilja jobba 
kvar hos oss.

Det pratas ofta om att vi behöver effektivisera, 
vilket ibland likställs med att alla behöver 
”springa fortare” - att göra mer på samma tid 
med samma resurser. Men så är inte fallet, 
utan det är mer fråga om att göra saker 
smartare, att använda nya arbetssätt eller 
skaffa ny kompetens - men inte att ”springa 
fortare”. Bland annat är vidareutbildning och 
ett livslångt lärande viktigt. Vi ser att våra chefer 
är en viktig faktor för nöjda medarbetare, men 
ser även att våra chefer ofta har en relativt hög 
arbetsbelastning och med många medarbetare 
att leda. Just nu genomförs därför ett program 
för våra kommunala chefer för att möta både 
omgivningens och medarbetarnas förväntningar 
på ett hållbart sätt.

När det gäller den välfärd och samhällsservice 
kommunen erbjuder, så ändras även den över 
tid. Arbetsuppgifter tas bort och nya tillkommer, 
ibland på grund av teknisk utveckling som till 
exempel digitalisering av administration, ibland 
visar ny kunskap på bättre sätt att ge dementa 
vård och omsorg eller elever undervisning. 
Även vad ni medborgare vill ha ändras över 
tid och då behöver även bemanningen ändras. 
Bland annat önskar ni både snabbare och bredare 
information så numer har vi har fler medarbetare 

inom kundtjänst och kommunikation än tidigare. 

Men det kommer alltid att finnas behov av 
nyrekryteringar då folk byter jobb eller går i 
pension. Alla våra utannonserade jobb finns att 
hitta på vår hemsida. Just nu söker vi bland 
annat en ny näringslivschef, en hållbarhetschef 
och en kommunstrateg. Den första rekryteringen 
är då nuvarande näringslivschef går i pension, 
medan de två andra är nya tjänster för att 
möta 2020-talet med ökat fokus på miljö- och 
klimatfrågorna och högre krav inom områdena 
juridik och förvaltning. Vi söker även viktiga 
sommarvikarier inom främst vård och omsorg. 

Jag vill avslutningsvis säga att jag uppskattar 
alla er som arbetar på kommunen, uppskattar 
det arbete ni utför och det engagemang ni har. 
Jag välkomnar sedan er som är intresserade av att 
börja arbeta med oss och uppmanar er att ta del 
av våra utannonserade tjänster och ser fram era 
ansökningar.

Vänligen
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Varmt Tack
till alla som har hedrat minnet av vår käre

Jan Hellkvist
Ett särskilt varmt tack till personalen på 
Edshult avd. 7 och 8 för all omtanke och 

god omvårdnad

Birgit
Mattias med familj

Andreas

V  edakslä rå

I dirgn  H  dnulgö
* 1 a itsugu  1 749   

h  sso tanmäl ra
i  dankas hco gros rots 

N  grebdniL rro
16 a lirp  2  220

J YNNO   hco M  AIRA
A ardnaxel   hco M  sucra

S  amle
J ailu   hco J  ymmi

O  raks
L aenni   hco M  saihta

D SINNE   hco I  IRAMGN
M nila   hco J  sano

F  ajer
M adlita   hco M  ekci

F  eklo
M avla   hco J  etno

M ANO   hco M  SUNGA
M  nitra

M aträ   hco J  nho
 

S noksy   hco s  nrabnoksy
Ö tkäls girv   hco v  rennä

 
T  tivig uD tlla röf kca

f  .räd snnaf ditlla uD tta rö
F  ,grosmo hco kelräk niD lla rö

a  .nennim anfi hco ttarks all
D  ,dankas hco dakslä rä u
f  .naträjh aråv i tgive rö

 

B  mur regä negninvarge
i  akryk sdnaskeL 

f  .00.21.lk jam 31 gader
A  .nakryk i satulsva netk

T  .dnof nogån åp anräg knä

S  es.sunof.rodissennim e

Varmt Tack
alla som på olika sätt hedrat min älskade make 

och vår käre pappa

Bernt Wikström
vid hans bortgång.

Gerd
Christina, Marie, Elisabet

Tack till Limsjögården och Lyckavägen
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www.svenskakyrkan.se/leksandspastorat • Pastorsexp. 0247- 807 00

Kyrkoårets söndag: 4:e söndagen i påsktiden

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

Leksands församling

Måndag-Torsdag
12:00-15:00

Tisdag 3 maj
9:30-11:00
16:00-17:00

15:00-17:00

17:00-18:00
  
18:00-20:00

Onsdag 4 maj
12:00

   
Torsdag 5 maj
18:00

Lördag 7 maj
17:00

Söndag 8 maj
11:00

16:00-18:00

Måndag 9 maj
10:00-12:00

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

Kaffe på S:t Persgården 
Läs gärna en tidning.
  
Matbanken 
Vi skänker tjänlig mat som annars slängs.
S:t Persgården
After School 
Årskurs 5-7.
S:t Persgården
Måltidsgemenskap och andakt
S:t Persgården/ Musikens hus
Ungdomscafé 
Årskurs 7 +
S:t Persgården

Sopplunch
Soppa och fika i god gemenskap, 
kostnad 50 kr
S:t Persgården

Kvällsmässa 
John Sund, präst. 
Leksands kyrka

Lördagsbön
Sten Boman, präst
Kyrkan på Tällberg. 
Wasastugan på Dalecarlia

Mässa
John Sund, präst. 
Fumiko Okino, musiker. 
Leksands kyrka
Messy Church
se sep. annons
S:t Persgården

Kyrkis 
Barn 0-5 år med vuxen
S:t Persgården

Tisdag 10 maj
17:00-18:00

18:00-20:00

Måltidsgemenskap och andakt 
S:t Persgården/ Musikens hus
Ungdomscafé 
Årskurs 7 +
S:t Persgården

Leksands församling Fortsättning

Tisdag 10 maj
9:30-11:00
16:00-17:00

15:00-17:00

Matbanken 
Vi skänker tjänlig mat som annars slängs.
S:t Persgården
After School 
Årskurs 5-7.
S:t Persgården

Onsdag 4 maj
9:00

9:30-10:30

10:30-11:30

14:00-16:00

Torsdag 5 maj
9:00-11:00 

Lördag 7 maj
18:00

Söndag 8 maj
11:00

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

Mässa
Per Rönnegård, präst, 
Liselott Ambjörn, musiker 
Siljansnäs kyrka
Bibelsamtal
Siljansnäs kyrka
Halv-elva kaffe
Siljansnäs prästgård
Kyrkis 
Barn 0-5 år med vuxen
Siljansnäs prästgård

Grötfrukost för Siljansnäskarlar
50:- ingen anmälan
Siljansnäs prästgård

Taizébön
Meditativ kvällsbön med sånger från 
Taizé 
Siljansnäs kyrka

Familjegudstjänst och samrådsmöte
Per Rönnegård, Liselotte Ambjörn. 
Torsdagskul och barnkören medverkar. 
Efter gudstjänsten: samrådsmöte om 
vad vi vill att kyrkan ska vara/försam-
lingsinstruktionen. 
Siljansnäs kyrka
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Djura församling 
Onsdag 4 maj
16:00-18:00

Torsdag 5 maj
14:00-16:00 

Fredag 6 maj
13:30-16:00

Lördag 7 maj
10:00-13:00

Söndag 8 maj
16:00

Stickcafé
Djura sockenstuga

Kyrkis 
Barn 0-5 år med vuxen
Djura sockenstuga

Fredagsfika 
Djura sockenstuga

Scouter
Djura sockenstuga

Gudstjänst
Per Rönnegård, präst. 
Liselotte Ambjörn, musiker.
Djura kyrka

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

Kyrkis  
Barn 0-5 år med vuxen.
Åhls prästgård
Prästgårdskväll
Anne-Marie Corrigox berättar om 
blommor och visar arrangemang. 
Anmälan till Anna Johansson  
tel. 073-6904836. 
Enkel förtäring, 50 kr
Åhls prästgård

Mässa och samrådsmöte
Sten Boman, präst. 
Mattias Bäck, musiker. 
Kyrkkaffe med samrådsmöte kring 
församlingsinstruktionen med 
församlingsråd, församlingsbor och 
medarbetare efter gudstjänsten.
Åhls kyrka

Kyrkis  
Barn 0-5 år med vuxen.
Åhls prästgård

Tisdag 3 maj 
9:00-11:00

  
18:00-21:00

Söndag 8 maj
11:00

Tisdag 10 maj 
9:00-11:00
   
  

Gudstjänsten live på Frikyrkan Siljansnäs
Björkbergsvägen 28, Siljansnäs
www.frikyrkan.cc

4/5 19.00 Bön i Elim

v. 18

I samarbete med

DalaBrass och Lars Fridborg
8/5 11.00 Musikgudstjänst med 

PINGSTKYRKAN
Hagagatan 4, Leksand
www.leksandpingst.se

 Vecka 18
Torsdag 5 maj  kl. 19.00 Bön och nattvard i Pingstkyrkan
Söndag 8 maj  kl. 11.00 Gudstjänst- predikan av Magnus  
  Davidsson. Barnkyrkan. Kyrkkaffe
För mer information om våra samlingar se vår hemsida:   
leksandpingst.se

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

Tisd 3/5  18.30  Tankar om Tro
Onsd 4/5  10.00  Bön och bibelsamtal
 18.00  Mötesplats Leksand
Lördag 7/5 16.00  Det våras - 7 röster och ett  
  piano med Sång.com
Sönd 8/5  11.00  Nattvardsgudstjänst. 
  Therese Palmqvist

   

Faluvägen 27, Insjön • www.frikyrkan.se

 

                

Torsdag 5/5
19:00  Presence. Lovsång, tillbedjan, förbön.
Söndag 8/5
  9:30  Söndagsskola.
10:40  Lovsång och tillbedjan.
11:00  Gudstjänst med Victor Neljesjö. 



Vill du hjälpa oss att rädda liv till sjöss? Sjöräddningssällskapet är en ideell organisation som är 
beroende av gåvor, donationer och testamenten för vår verksamhet. Om du ger en gåva eller tänker på 
oss i ditt testamente bidrar du direkt till att våra frivilliga sjöräddare kan fortsätta rädda liv i framtiden. 
Läs mer på sjoraddning.se/testamente eller ring 031-761 62 00.

HJÄLP OSS RÄDDA LIV I FRAMTIDEN OCKSÅ. TESTAMENTERA EN GÅVA.

Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

”Det var mitt i juli och vi hade följt med några vänner 
ut på havet. Plötsligt hände något, det kom vågor från två håll 

och vi slog runt. Jag sögs in i segelbåten och blev fast 
i en luftficka. Det var kallt och mörkt, runt mig f löt skor, 

väskor och alla våra grejer. Otroligt nog höll jag telefonen hårt 
i handen och kunde larma 112. De sa till mig att vara  

stilla, det var farligt att röra sig. Jag trodde att jag skulle dö. 
Och det kändes som en evighet innan en sjöräddare dök ner. 

Han såg att jag satt fast i en lina, skar loss mig och hjälpte 
mig ut. Alla berömde mitt lugn, men det var som en mardröm. 

Jag hade aldrig kunnat ta mig ut själv.”

Wilma Karlsson 16 år, Örnsköldsvik


