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Melodikrysset v.8 - 27 februari

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

Namn:.....................................................................................................................................................

Adress:...................................................................................................................................................

Postadress:...............................................................................................................................................
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Inlämning av annonser i RättviksNytt
 
Manusstopp måndagar kl. 16.00 för införande veckan därpå. 
Obs! Andra inlämningstider kan förekomma vid t.ex. storhelger.

Annonsmaterial mailas till: annonser@bokstaven.se

Ansvarig utgivare: Håkan Johansson
Tel: 070-746 56 99  Mail: hakan.johansson@bokstaven.se

Annonssäljare: Kristina Haag
Tel: 070-746 56 93  Mail: kristina.haag@bokstaven.se

Tidningens ansvar för fel är begränsat till högst annonskostnaden. 
För uteblivet eller felaktigt publicerat material ansvaras ej.

För mer information, ring eller besök oss gärna!
Tel: 0248-136 00
Reparatörvägen 3, 795 22 RÄTTVIK
www.rattviksnytt.se

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 upphovsrättinnehavaren tillstånd. 
Du behåller naturligtvis alla rättigheter till bilden!

Recept av Eva-Lott Långberg

Krämig
Tacopasta

Ingredienser (6 port.):
400 g pasta (t.ex. farfalle), 400 g valfri färs, 1 gul lök, 1 påse tacokryddor, 
400 g krossade tomater, 2 msk tomatpuré, 150 g riven ost, ca 6-7 dl vatten. 

Olja till stekning. Salt & peppar.

Gör så här:
Hacka löken fint och stek i olja. Vänd i färsen och bryn under omrörning. 

Tillsätt tacokrydda, stek lite till och vänd sedan i tomatpuré, krossade tomater 
och vatten. Krydda med salt och peppar. Låt såsen puttra under lock 

i ca 10-20 minuter. Häll i pastan och sänk värmen, lägg ett lock på grytan 
och låt sjuda långsamt tills pastan mjuknar. Om det känns torrt i grytan 

efter en stund kan du späda ut med lite mera vatten. När pastan har mjuknat 
vänder du i den rivna osten. Toppa med finhackad koriander eller persilja 

och servera med en god sallad till.

” Galet gott för en glad mage! ”
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Vänsterpartiet Rättvik kallar till 

ÅRSMÖTE 11/3
mötet sker som distansmöte (online & telefon)

Torsdag 11 mars, kl. 18:30.  Ärenden enligt stadgarna.
Handlingar skickas ut som postbrev till alla medlemmar. 
Information för deltagande skickas ut även som E-post.
Välkomna!                                                           //Styrelsen

Torsd 11/3 kl. 18:30. Ärenden enligt stadgarna. Handlingar och info för
deltagande har skickats som postbrev och E-post. Behöver du hjälp?
Fråga via E-post till:  rattvik@vansterpartiet.se  eller ring 076 82 900 18.
Välkomna!                                                        //Styrelsen

Påminnelse: Rättviksvänsterns

ÅRSMÖTE 11/3
mötet sker som distansmöte (online & telefon)

Hej.
Beställer ett par små annonser 
i RättviksNytt enligt nedan:

Publiceras  tisdag 23 feb 
(vecka 8)

och en påminnelse
publiceras  tisdag 9 mars
(vecka 10)

Fakturaadress:    Vänsterpartiet Rättvik
                             c/o Kaisa Anjou
                             Ågatan 4C
                             795 31 Rättvik

PDF-faktura:        rattvik@vansterpartiet.se

Frågor?                 Conny Hansson   076-8290018

Annons 1/8 sida
95,5 mm bred x 45,5 mm hög

Den tunna svarta linjen som
beskriver annonsytans ytterkanter

behöver inte vara med.

Sundelin Snickeri 
& Design

Ett nystartat snickeri i Rättvik som bygger förråd och renoverar fönsterbågar 
till bra priser. Hör av dig om du behöver renovera fönster till våren eller är i 
behov av t.ex. en redskapsbod till trädgården. Vi gör gratis hembesök där vi 

tillsammans kommer fram till den bästa möjliga lösningen för er!

070-267 01 95       EL_Gniddo@hotmail.comNu lanserar vi
”Mina Sidor”

Fr.o.m. den 1 mars kommer du via vår hemsida 
eller genom att ladda hem vår app kunna logga 
in på ”Mina Sidor”.

Du som redan är hyresgäst hos RFAB kommer nu att kunna:
• Göra felanmälningar.
• Kontrollera din hyresavi.
• Registrera dig i vår lägenhetskö eller kön för seniorboende.

Nu kommer även du som inte är hyresgäst hos 
RFAB att kunna ställa dig i vårt nya kösystem 
genom att registrera dig på ”Mina Sidor”.
Systemet innebär att alla lägenheter som blir lediga kommer 
att läggas ut på denna ”marknadsplats”.

Mer information hittar du på www.rattviksfastigheter.se 
eller ring vår kundtjänst 0248-70 290.

www.rattviksfastigheter.se

Rättviks Nytt • Reparatörvägen 3 • RÄTTVIK
annonser@bokstaven.se • 0248-136 00 • www.rattviksnytt.se

ANNONSSTOPP:
Måndagar kl. 16:00 för införande veckan därpå.

Välkommen in med er annons! 



LÄSARBILDER

VILL DU HA MED DIN BILD I RÄTTVIKSNYTT?
Skicka in bild + text om var bilden är tagen till: annonser@bokstaven.se        Märk mailet med Läsarbild.

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 upphovsrättinnehavaren tillstånd. Du behåller naturligtvis alla rättigheter till bilden!

Båthusen vid Siljan i Vikarbyn.
Foto: Ann-Helene Engholm

Hur länge ska man behöva stå ut?
Västberg januari -21.
Foto: Eva Tembert
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Eva-Lotts Kök ś Bakficka på Rättviksparken
Nu kan du köpa lunch/middag som är färdigpackad och färdig för att värmas! 
Jag använder lokala och närproducerade råvaror och lagar med kärlek till en Glad Mage. 
Boka gärna dina färdigpackade lådor i förväg på tel. 070 - 575 64 90 för att säkra att du får din mat.
VECKA 8

. Smörstekt kyckling med potatis, sötsyrlig dillsås och grönsaker

. Pankopanerad torsk med potatis, remouladsås och grönsaker

. Krämig fläskfilégryta med ris

. Majsbiffar med tomatsås och ris
Ni hämtar matlådorna onsdag-torsdag kl. 11-14 på Rättviksparken. Kan du inte hämta så kör jag ut lådorna i Rättvik 
vid köp av 3 lådor. 

Matlådorna kostar 85 kr och 10:e lådan är gratis.

Catering
För både den lilla och stora festen kan beställas samt mina goda smörgåstårtor 
för alla tillfällen!

V 4-7-10-14-19-23-27-31-35-39-43-46-49 2spx94

Korrektur/

❑  TILL MASEN
❑ TILL MAGASIN LEKSAND
❑ TILL MALUNGSBLADET
❑ RÄTTVIKS NYTTX

Vi är ett modernt bolag med ett utvecklat kvalitetstänk. 
Vi sätter en stor ära i att uppfylla dina önskemål. 
Vi erbjuder städ- och servicetjänster för både 
privatpersoner och företag, aIltid med ambitionen att 
hitta rätt upplägg och servicenivå för just ditt behov.

Kontakta oss gärna för ett personligt besök 
och en kostnadsfri offert.

Mattias Berglund 
Tel: 0248-103 00 
www.am-berglund.se

Bra Företagsstädning
Hemstädning | Flyttstädning | Företagsstädning

Tänk på att 
utnyttja

RUT-avdraget!

Dalarnas 
Gasellföretag 2016
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---  Möten  ---

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

Mårtanbergs Samfällighetsförening (gamla Rv 80) 
och Mårtanbergs Byvägars Samfällighetsförening 
har beslutat att flytta fram årsmötet pga rådande omständigheter. 

Ny tid meddelas senare.
Styrelsen för båda föreningarna.

Bra Hus, som varit verksamt i mer än 115 år, söker nu 

 era medarbetare till vår husfabrik i Furudal.

Din roll:
I arbetsuppgifterna ingår tillverkning av 
monteringsfärdiga husblock på vår vägglina samt 
tillverkning av andra huskomponenter.
Erfarenhet av bygg eller fabriksarbete med 
ritningsläsning av annat slag är meriterande.

                                                          

                                www.brahus.se Järnvägsgatan 12, 790 70 Furudal · 0258-312 00

      Vill du bli vår nya kollega?
    Just nu söker vi personal till 
                 vår husfabrik!

Läs mer om tjänsten och 
kvali kationer på 
brahus.se/jobb

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

Sportlov, Vasalopp, Påsk & vårvintersol!

200 st reklambudskap för endast 6.900:-, 
sändningsklart. Vi bjuder på produktionen!

Ring i dag så kan Du höras i radion i morgon!

Boka på 0250-105 05 (Erbjudandet gäller till 31/3)
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(D E A R B O R N – U S A)

Ford Motor Company grundades den 16 
juni 1903 av Henry Ford och än idag är det 
Fordklanen som kontrollerar företaget. 
Huvudkontoret ligger i Dearborn strax 
utanför Detroit och styrelseordföranden är 
64-årige Bill Ford. Han är barnbarnsbarn 
till grundaren och är den som ska föra släkt-
klenoden in i framtiden. Bilar i all ära – men 
på hemmaplan är den stora snackisen famil-
jens engagemang i välgörenhet och sport.

”Här i Detroit äger Ford-familjen halva stan”. 
Orden kommer från taxichauffören under 
halvtimmes trippen från Detroits flygplats 
till Woodward Avenue. Han syftar på alltifrån 
stadens största sjukhus Henry Ford Hospital 
till NFL-laget Detroit Lions. Det är nämligen 
stora summor i omlopp och förra året omsatte 
familjeföretaget med sina 186 000 anställda 
130 miljarder dollar.

Tungt arv att bära
Väl framme på 15000 Woodward Avenue så ligger 

ett helt öde fabrikskomplex och man förundras över 
att stället inte jämnats med marken för länge sedan. 
Men om väggarna här kunde tala så förstår man 
varför – det är nämligen legendarisk mark och just 
här föddes det löpande bandet den sjunde oktober 
1913. Ändå fick Henry Ford störst rubriker året 
efter då han fördubblade arbetarnas dagslön till 
fem dollar och resten är historia. Totalt såldes 15 
miljoner T-Ford varav drygt 50 000 i Sverige. Bill 
Ford vet naturligtvis att han har ett tungt arv att bära 
och besöker gärna själv ”The Henry Ford Museum” 
i Dearborn som till ytan är USA:s största museum. 
Här kan man titta på mycket – inte minst limousinen 
som John F. Kennedy färdades i vid dödsskjutningen 
den 22 november 1963.

Femte generationen
Det var dock först när Henry Fords ende son Edsel 
började intressera sig för design som en ny epok 
tog sin början. De första formgivna skönheterna 
lämnade ritbordet och inte minst Model 40 Special 
Speedster bevisade att märket kunde mer än att 
bygga kantiga vardagsbilar. Edsel avled dock i cancer 
1943 och fyra år senare lämnade även Henry Ford 
jordelivet, 83 år gammal. Edsel hade dock tre söner 
som succesivt tog hand om affärerna och det var 

nu pappa Edsel skulle hyllas med en bilmodell vars 
märkliga grill förde tankarna till ett dasslock. Ford 
pumpade in hutlösa fyra miljarder kronor i projektet, 
vilket motsvarar 40 miljarder i dagens penningvärde. 
Bilmodellen floppade och det ekonomiska läget höll 
på att ta med sig hela familjeföretaget på kuppen. 
Lanseringen gjordes 1957 och samma år föddes Bill 
Ford som alltsedan 1999 är företagets styrelseord-
förande. Framtiden är dock tryggad och snart är det 
dags för Henry Fords barnbarnsbarnbarn att föra, 
förlåt köra, arvet vidare.

Text: Johannes Gardelöf och Carl-Ingemar Perstad / © CNP AB. 
Foto: CNP AB.

Fordklanen kör vidare
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Direktnummer för annonser, 
bokning och förfrågan: 

  •  Magasin Leksand  0247-132 01,  Kristina  070-746 56 93
  •  RättviksNytt  0248-136 00,  Kristina  070-746 56 93
  •  Masen  0250-713 85,  Sune  073-101 01 99
  •  Kråkbladet  0248-107 77,  Conny  076-829 00 18
  •  Falu FöretagarForum  0248-13600 även 0248-10777
  •  VeckoNytt  0590-127 50, Håkan  070-542 77 67

Välkomna, både som läsare och annonsör!

Upplaga: 12.500/15.500 ex
Räckvidd: ca 25-30.000 läsare
Kontakt: Kristina 070-746 56 93
Magasin Leksand (f.d. Leksandsbladet) delas ut i Leksands 
kommun med Insjön, Tällberg och Siljansnäs och 1gång/mån 
även i Djurås, Gagnef och Sågmyra. 

Upplaga: 10.000 ex
Räckvidd: ca 20.000 läsare
Kontakt: Kristina 070-746 56 93
RättviksNytt delas ut i Rättviks kommun, Leksands 
norra delar med Tällbergsbyarna samt Garsås.

Upplaga: 20.000 ex
Räckvidd: ca 40.000 läsare
Kontakt: Sune 073-101 01 99
Masen delas ut i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.

Upplaga: 16.500 ex
Räckvidd: ca 33.000 läsare
Kontakt: Håkan 070-542 77 67
Veckonytt delas ut i Filipstad, Hällefors och Nora kommuner.

Upplaga: 9.000 ex
Räckvidd: ca 18.000 
Kontakt: Conny 076-829 00 18
Kråkbladet delas ut till alla hushåll i bygden från 
Bingsjö-Dådran via Enviken, Linghed, Svartnäs och 
Vintjärn till Svärdsjö, Sundborn, Toftbyn och Hosjö 
– samt till 3.000 företag i centrala Falun och hela 
Svärdsjöbygden.

med
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Trots coronavirusets härjningar, inklusive negativa effekter på Sveriges ekonomi och världsekonomin, 
har vi inom Siljan Allards en fortsatt hög efterfrågan på våra produkter och tjänster.

Orsaken torde vara att vi har mycket konkurrenskraftiga produkter för användning inom cellulosa- och 
pappersindustrin, värmeverk, stålverk, kemiindustrin samt ugnsindustrin.

Produkterna är värmeväxlare med specialdesign, tryckkärl, rör i speciallegeringar samt utrustning för 
vattenrening. Se också vår hemsida: www.siljanallards.com.

Med nuvarande personal har vi hög beläggning, samtidigt som många av våra kunder vill placera fler ordrar 
hos oss. Vi förutser att vi under hela 2021 kommer att ha en liknande beläggningssituation.

Vi behöver därför anställa:

• En konstruktör/projektledare för mekaniskt konstruktionsarbete enligt europeiska tryckkärlsnormer,       
framtagning av konstruktionsritningar (vi använder Solid Works), samverkan med kontrollföretag, i projekt-
grupper jobba med vår tillverkande personal för genomförandet av tillverkning av produkterna, etc.

• 2-3 svetsare, för svetsning av produkter i rostfria standard och specialstål liksom i kolstål. 
Svetsmetoder är TIG/MAG/Rörtråd, plasma samt belagda elektroder, mekaniserat, halvmekaniserat eller 
manuellt. Plåtbearbetning ingår också. Planering och genomförande av projekt sker i nära samverkan 
med våra konstruktörer.

Ni är välkomna att kontakta mig, Sven Bernhardsson, tel nr: 070-491 25 36, 
mailadress: info@siljanallards.com, för mer information.

Vår postadress är: Siljan Allards AB, Brändavägen, 795 32 Rättvik. 
Vi finns i stora lokaler på Stora industriområdet i Rättvik.
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Skogstokig?
Välkommen på digital skatte- och ekonomikväll för skogsägare. Träffen ordnas med Mellanskog 
och Ludvig & Co och är kostnadsfri och öppen för alla.

Digitalt Teamsmöte  |  Tisdag 9/3  |  18:30 - 20:00

Anmäl dig senast 5/3 på www.leksandssparbank.se via tel: 0247-886 00 eller  
till info@leksandssparbank.se.

Stationshuset vid Långbryggan i Rättvik
Öppet varje dag kl. 10.00 – 15.00

Servering i konstmiljö eller take away
stationgron.se

UTSIKTER & INSIKTER
Berit Melin - P-O Söderlund - Pierina Wester

Nuvarande utställning 20/2 - 23/3

Stöd 
din 
lokala 
handel.

BRAGEHALL

Plintsbergsvägen 210, Leksand, 
intill Riksv. 70, mellan Leksand o Rättvik

Tel. 070-313 32 89

Second Hand

Välkomna!Välkomna!

Extra ÖppetExtra Öppet
v. 8 och v.9 v. 8 och v.9 

Måndag-fredag 
12.00-18.00 

Lördag-söndag
 11.00-16.00

280 kvm antik, 
retro & kuriosa
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Trotsar fysikens lagar
Atomer består av protoner, neutro-
ner och elektroner. Nu har Audi till-
fört ännu ett begrepp i samma anda 
och det är eldrivna e-troner. Först 
kom Audi e-tron i suv-kostym och 
runt hörnet väntar sportiga e-tron 
GT. Vi har dock provkört nya e-tron 
Sportback 55 quattro och konsta-
terar att det är svindyrt att ligga på 
topp - men samtidigt är upplevelsen 
lika underbar som en bal på slottet. 

Audi e-tron lanserades 2019 som ett svar på 
behovet av låga utsläppskrav men också som  
ett kraftfullt bevis på vad Audi med sin slogan 

”försprång via teknik” kunde åstadkomma. 
Allt var genomtänkt in i minsta detalj - från 
placeringen av batteripaketet till körhjälps-
systemen och finesser som kameror istället 
för backspeglar. 

Kung på vägen…
I en värld full av fyrkantiga suvar är e-tron Sportback 
den formmedvetna bilkonsumentens val när det gäller 
elsuvar. Karossen har coupésköna linjer samtidigt som 
instrumenteringen är helt digital och saknar i princip allt 
vad knappar heter. Det mesta sköts istället med hjälp av 
två stora pekskärmar på gott och ont. I den totala tystna-
den som bilen erbjuder är det på sin plats med bra kräm i 
musikmaskinen och det fixar ”Bang & Olufsen Premium 
3D Sound System” ypperligt. Audi e-tron Sporback ger 
en magnifik känsla av att vara ”kung i klassen” oavsett 
vart i bilen man sitter. Grundutrustningen är bra men ska 
man ha full säkerhet med bland annat filbytesvarnare och 
adaptiv farthållare så måste man addera olika paket till 
det redan skyhöga grundpriset på 929 500 kronor.

…och kung i Norge
Med en matchvikt på närmare 2,7 ton så är e-tron 
Sportback knappast någon liten pjäs. Tjuven i dramat 
är batterierna vars placering under bilen ger en perfekt 
viktfördelning, men även en räckvidd på 446 km. Precis 
som hos vanliga e-tron har Sportback en elmotor vid 
varje axel som ger en maxeffekt på 408 hästkrafter och ett 
vrid på 664 Nm. Den steglösa automatlådan skjuter iväg 
bilen från noll till hundra på 5,7 sekunder samtidigt som 
topphastigheten är begränsad till 200 km/h. Tre olika 
körlägen går att välja mellan och vill man trotsa fysikens 
lagar finns ett som kopplar ur såväl antispinn som 
antisladd. Tja, att ratta testbilen under tuffa vinterför-
hållanden är en upplevelse som inte lämnar något övrigt 
att önska. Att e-tronerna är att räkna med i bilvärldens 
egna periodiska system bevisas inte minst i vårt västra 
grannland. Audi e-tron blev nämligen Norges mest sålda 
bilmodell 2020.      

Text: Johannes Gardelöf och Willy Priske / © CNP AB. 
Foto: CNP AB.

Tekniska data för Audi e-tron 
Sportback 55 quattro

Elmotor: Max effekt 408 hk. Max vridmoment 664 Nm. 
Batteri: Litiumjon på 95 kWh. 
Kraftöverföring: En främre och en bakre elmotor, fyrhjulsdrift. 
Steglös automat.  
Fjädring: Fram: fjäderben med dubbla triangellänkar.  
Bak: multilänkaxel.
Styrning: Elservo. Vändcirkel 12,2 meter. 
Bromsar: Skivbromsar runt om. ABS. Antispinn/sladd.
Mått/vikt: (cm/kg) Axelavstånd 293, längd 490, bredd 194, 
höjd 162. Tjänstevikt 2 603.
Prestanda: Toppfart 200 km/h. Acceleration 0-100 km/h 5,7 sek.
Förbrukning: 21,9 kWh/100 km blandad körning.  
Räckvidd 446 km (WLTP). 
Pris: 929 500 kronor (exkl. 60 000 kr i klimatbonus / efter den 1:a 
april 2021 ökar klimatbonusen till 70 000 kr).

Plus …  Minus …  
+ Fantastisk komfort  - Viss säkerhet kostar extra
+ Teknik i framkant - Skyhögt grundpris
+ Bra lastkapacitet
+ Fin prestanda



Rättviks Nytt • Vecka 8 • 2021 • Sida 8b

PRIVATANNONSER
Här kan du, som privat-
person, annonsera 
för 1  00:-/ vecka och 
införande!

Maila in din annons till:
annonser@bokstaven.se 
eller lämna in din annons 
personligen på vårt kontor 
bakom Circle K eller hos 
Centrum Lek & Hobby på 
Storgatan i Rättvik. 
Du betalar via 
Swish nr: 123 08 67 275, 
BG: 5932-0044 eller kort/ 
kontant. Pris: 1  00:-/ vecka 
och införande. 

Glöm inte att meddela oss 
om du även önskar vara med 
i Magasin Leksand och Masen 
med din privatannons. 
Max 25 ord/annons.

Spark, takbox, TV
Spark, junior. 
Takbox, vit, 2x1 m.
Sony TV 46 tum.
070-51 54 509

Tjockbulla 
Påfyllt i frysen ute med 
TJOCKBULLA, självservering 
swish eller kontant.
Ninni, Åkersbodarna.
073-048 06 08

Längd- & slalomskidor
Slalomskidor K2 ej carving 195 
cm fint skick - 200 kr
Längdskidor med stavar 195 
cm - 200 kr
Längdskidor med stavar 200 
cm - 100 kr
070-594 16 19

Takbox, skidor m.m.
Takbox 210x90x30 cm, svart, 
2000 kr
Segebaden pulka, komplett, 
2500 kr
Längdskidor Ficher, 210cm,  
400kr
Stavar, 145 cm, 100kr
Pjäxor passande, stl. 42, 100kr
070-520 30 85

Lammskinn
Från gutefår i Björkberg, tvätt-
bara. Nu sänkt pandemipris. 
Finns på marknadsplatsen 
Röda Huset, Hantverkargatan 
Leksand. 
0708-470 481

Husvagn
Fullt fungerande.
070-606 77 00

Traktor
Traktor Volvo BM 400 ”Buster”, 
även defekt.
070-375 49 72

Funderar ni på att sälja 
ert hus?
Hemvändande familj med 3 barn 
som söker hus i Leksand. 
Andreas & Anna 
0707-465 788
0707-465 777

Fritidshus
Hej, vi är en familj från Jämtland 
som länge längtat efter ett fri-
tidshus i Rättvik eller i närheten. 
Så om ni har något eller kan 
tipsa om något litet hus till salu 
hör gärna av er.
070-515 36 16
mats.hagra@live.se

Vackert litet gårdshus
Fullt modernt renoverat. Uthyres 
kortare eller längre tid i byn 
Lycka, Leksand. För mer info, 
0723-96 22 60

Hus i djura
Fullutrustat möblerat hus 
63 kvadrat öppen planlösning 
med sovloft djur/rökfritt passar 
1-2 personer uthyres snarast 
i Djura fast inkomst/goda 
referenser krävs 7500 kr/mån.
070-858 35 63

Hus/gård
Pensionär önskar hyra hus/gård 
i detta område denna sommar 
mellan 1/5 till 1/9. Alla förslag & 
storlekar beaktas. 
Hasse 0709-46 00 08

Tack för uppvaktningen
på min 90-års dag. 
Ingemar Lisén

Med hopp om en ljusare 
framtid, 
så att vi senare kan träffas och 
fira min 80-års dag. 
Täpp Karin Hedlund

TILL SALU ÖNSKAS KÖPA UTHYRES

ÖNSKAS HYRA

TACK

ÖVRIGT

Lämna in ditt 
annonsmaterial till 
Rättviks Nytt senast 
måndagar kl. 16 för 
införande veckan 
därpå.
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Läs Rättviks Nytt 
på nätet

www.rattviksnytt.se

Receptionen 0248 - 736 50  ..  Kyrkogårdsexp. 0248-736 50
www.svenskakyrkan.se/ rattvik

Kyrktaxi 0247-147 00

Max 8 deltagare i våra verksamheter/gudstjänster. Vi lägger till en tid om  
den utannonserade tiden blir fullbokad – avser Orgelmusik och Gudstjänst.

V. 08/09               2 i fastan Rubrik: Den kämpande tron

RÄTTVIKS FÖRSAMLING
On 24/2 08.30 Bön, Karolin Baesch, Margareta Ståhl Smideman. 
  Anmälan, tel: 0248-736 86 eller karolin.baesch@svenskakyrkan.se.  
  Rättviks kyrka
To 25/2 10.30 Knat & prat, promenadgrupp. Församlingshemmet/ute
     15.00  Orgelmusik, Erik Tinnis. Endast förbokning, tel 076-806 22 03 
         (sms/röstmeddelande). Rättviks kyrka
     18.30 Samtalsgrupp om Bibeln, Carl Johan Rudman. 
  Anmälan, tel: 072-237 56 00 (telefon/sms/röstmeddelande).   
  Församlingshemmet
Sö 28/2 11.00 Gudstjänst, Tomas Jansson, Henrik Berg. Endast förbokning, senast 
                  fredag 26/2 kl. 15:00, 0248-736 50. Rättviks kyrka 

BODA FÖRSAMLING
Sö 28/2 16.00 Gudstjänst, Tomas Jansson, Henrik Berg. Endast förbokning, senast  
  fredag 26/2 kl. 15:00, 0248-736 50. Boda kyrka

ORE FÖRSAMLING
On 24/2 18.00 Instrumental Meditation, Seth Olofsson, saxofon. Endast förbokning, 
                        senast 24/2 kl. 15:00, 0248-736 50. Ore kyrka
Ti 2/3 15.00 Orgelmusik, Henrik Berg. Endast förbokning, tel 070-539 54 51 
         (sms/röstmeddelande). Ore kyrka

När du ger en gåva kommer dina uppgifter att behandlas av Röda Korset. 
Du har rätt till information om hur dina personuppgifter behandlas. 
Läs mer på www.rodakorset.se/om-oss/personligintegritet

Stöd vårt arbete i coronakrisen.

Swisha valfri gåva till 900 80 12

När oron 
sprider sig 
är det viktigt 
att veta att 
hjälpen också 
gör det.

När du ger en gåva kommer dina uppgifter att behandlas av Röda Korset. 
Du har rätt till information om hur dina personuppgifter behandlas. 
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När du ger en gåva kommer dina uppgifter att behandlas av Röda Korset. 
Du har rätt till information om hur dina personuppgifter behandlas. 
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När oron 
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är det viktigt 
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hjälpen också 
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Vår älskade

Kerstin Sjölin
* 27 januari 1950

har äntligen fått ro

Altsarbyn
9 februari 2021

Lennart

Micke och Anna

Rasmus, Jennifer

Linda och Per

Timmy, Theo

Övrig släkt och vänner

Någonstans inom oss är vi
alltid tillsammans.

Begravningen äger rum i
kretsen av de närmaste.

Tänk gärna på
Alzheimerfonden, 

Bg 901-1198.

Ett stort tack till personalen
på Enåbacken för god

omvårdnad.

kyrkansbegravningsbyra.se

V  kcat tmra
t  ttäs akilo åp mos re alla lli

h  va tennim tarde
v  edakslä rå

U all  S  nédöj
v  .gnågtrob senneh di

R  FLO
P rete   hco F kirder   dem f  rejlima



Recept Daim-
drömmar

Du behöver:
50 g rumsvarmt smör

1 dl strösocker
1 msk vaniljsocker

1/2 dl solrosolja
1/2 tsk hjorthornssalt

2 dl vetemjöl
1 daim (56g)

Gör så här:
1. Slå på ugnen på 150 grader

2. Vispa ihop smör, socker och vaniljsocker tills allting 
har blandats

3. Vispa ner oljan lite i taget
4. Tillsätt hjorthornssaltet i vetemjölet och sikta ner det 

i smeten, blanda ihop allt
5. Hacka daimen och blanda i den i smeten

6. Rulla ca 15 st lika stora bollar och placera dem 
på ett bakplåtspapper på en plåt, grädda mitt i ugnen 

i 15-20 minuter 
7. Ta ut kakorna och låt dem svalna på plåten

Se fler recept och bilder på bloggen 
hannasgofika.blogg.se 

och på instagramkontot Hannasgofika.
Rättviks Nytt • Vecka 8 • 2021 • Sida 5b
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mockfjards.se /
020-43 00 00

Mockfjärds är Sveriges ledande fönsterbytare.
Vi byter fönster enkelt, tryggt och snyggt och 
finns över hela landet. 

Fönsterbyten
i mästarklass.

 Just nu ger vi dig en rabatt som  
motsvarar 30% av din montagekostnad.*   
Kampanj t.o.m. 14 mars.

* Läs fullständiga kampanjvillkor  
 på mockfjards.se

Ytterdörr 
till de

  300 första*

Vill ni ha hjälp med värdering av er fastighet eller 
har ni frågor kring köp eller försäljning?har ni frågor kring köp eller försäljning?
Kontakta mig!

Thomas Persson, fastighetsmäklare
thomas.j.persson@ludvig.se, 
0250-59 22 83

Vi är landets största förmedlare av 
jordbruks- och skogsfastigheter

ludvig.se

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

23 feb–7 mars
Absolut barntillåtet
SverIgePremIär!
Animerat, Barnfilmpaket 
av Johan Hagelbäck
Speltid: 30 min

Lö 27 feb 12.30
Sö 28 feb 15.00 bt

raya och
den sista draken
SverIgePremIär!
Animerat, Action, Äventyr, 
Familj av Don Hall och
Carlos López Estrada
Speltid: 1 tim 54 min
sv tal
Fre 5 mars 13.00, 15.30
Lö 6 mars 13.00, 15.30
Sö 7 mars 13.00, 15.30

roald Dahls Häxorna
Äventyr, Komedi, Familj      
av Robert Zemeckis          
med Anne Hathaway
Speltid: 1 tim 45 min
sv tal
Lö 27 feb 13.45
Må 1 mars 16.00 11 år

Spring Uje spring
Drama av Henrik Schyffert 
med Uje Brandelius
Speltid: 1 tim 15 min
On 24 feb 18.30 bt

The marksman
Action, Thriller av Robert 
Lorenz med Liam Neeson
Speltid: 1 tim 48 min
To 25 feb 18.30 15 år

Wonder Woman 1984
SverIgePremIär!
Action, Äventyr, Fantasy av 
Patty Jenkins m Gal Gadot
Speltid: 2 tim 31 min
Fre 26 feb 17.00, 20.15
Lö 27 feb 16.15, 19.30
Sö 28 feb 16.15, 19.30
Må 1 mars 18.30
Ti 2 mars 18.30
On 3 mars 18.30
To 4 mars 18.30
Från 7 år i vuxens sällskap, 
annars från 11 år

Från 7 år i vuxens sällskap,
annars från 11 år
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Veckans Kryss v. 8 VINST:
2 personer får 1 varsin biobiljett på Wasa Bio i Rättvik!
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För att vara med och tävla 
vill vi ha in ditt lösta kryss 

senast 2 mars 2021. 
Märk kuvertet med 

”v. 8” annars deltar du ej 
i utlottningen.

Skicka alltid löst 
korsord till: 

Rättviks Nytt
Box 133

795 22 Rättvik
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Lösning korsord vecka 3

Trevlig helg!

Hemstädning • Fönsterputsning • Flyttstädning 
Företagsstädning • Byggstädning

Mora Städ & Fönsterputs AB  |  Örjasvägen 3
0250-500 999  |  info@morastad.se  |  www.morastad.se

Storgatan 12, Rättvik
0248 – 104 11  "

info@sorlinsbokhandel.se

FÖRHANDS- 
BOKA DINA  
REAFYND! 

KATALOG I  
BREVLÅDAN  

ELLER BUTIKEN 
KL. 8 

V   2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
30  (...forts?)  45x55

Ska rulla tills Sune säger till...

❑  TILL MASEN
❑ TILL MAGASIN LEKSAND
❑ TILL MALUNGSBLADET
❑ RÄTTVIKS NYTTX

Rostfritt? 
Boka rostskyddskontroll! 

RHBilmek 
L.ånglet Mora. Telefon 0250-310 22. 

www.mbilmek.se 
Alltid fri lånebil 

ROSTSKYDDS-
GARANTI

allt har ett bäst före 
datum, rostskydda 

din bil i tid!Rostfritt? 
Boka rostskyddskontroll! 

RHBilmek 
L.ånglet Mora. Telefon 0250-310 22. 

www.mbilmek.se 
Alltid fri lånebil 

Yttermo Häradsvägen 154 
Leksand  

TTeellee::  00770055--7700  7733  1122  

””EEnn  rriikkttiigg,,    
bbeehhaannddllaannddee  mmaassssaaggee””  

SStteell  nnaacckkee??  VVäärrkk  ii  rryygggg  oocchh  

aaxxllaarr??  KKoonnttaakkttaa  ddåå::  

www.thunlund.se 



S lars Lisa Jöneb erg

TACK
För 20 år sen följde jag min dröm och startade inredningsbutiken 

Furutorp på Storgatan i Rättvik och det har varit en helt fantastisk resa!
Jag är såå stolt, rörd och tacksam över all positiv respons 

jag fått av Er genom åren!
TACK rättvikare, dalfolk och långväga besökare för alla givande möten, 

för utan Er - ingen butik
Det har nu blivit dags för mig att varva ner och ägna mer tid 

åt mina andra passioner i livet - Musiken & Familjen

Som TACK vill jag därför ge Er

20% RABATT PÅ ALLT I BUTIKEN!
Gäller 23-27 februari på ordinarie priser

Erbjudandet är utspritt på flera dagar för att undvika trängsel. 
Max 20 personer i butiken samtidigt. Håll avstånd så fixar vi det här tillsammans

Nu skriver jag sista sidan på min del av historien om Furutorp, 
men var bara lugn för butiken kommer att leva vidare i samma anda 
och jag lämnar med varm hand över till Cicci och Tolle att fortsätta 

den spännande resan!

♥
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