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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

Ingredienser:

Smultäcke: 100 gr smör, 3 msk strösocker, 1½ dl vetemjöl,
1½ dl havregryn. Fyllning: Ca 500 gr rabarber i bitar,
1½ dl strösocker, 1½ msk potatismjöl.

Melodikrysset v.20 - 22 maj
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Gör så här:

Smält smöret i en kastrull. Rör ner socker, vetemjöl och havregryn.
Blanda rabarber, socker och potatismjöl. Bred ut fyllningen i en
form. Strö över smultäcket. Grädda pajen i 225 grader i ca 15-20
minuter. Servera med glass eller lättvispad grädde till.

” Smak av vårens första bästa grönsak
som hör den svenska sommaren till ”
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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:...................................................................................................................................................

Recept av Eva-Lott Långberg

Postadress:...............................................................................................................................................
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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.

Rabarberpaj med
smultäcke

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!

”OBS!
INGA TOT
OKASSOR
ÄNTLIGEN ÖPPNAR LUNCHTRESTAURANGEN ÖPPNA”

DALATRAVET RÄTTVIK
LUNCHTRAV 20 MAJ OCH 27 MAJ
Första start 12.20, restaurangen öppnar 11.00

• Travets kalops på högrev med inlagda rödbetor
• Ugnsbakad fisk med brynt smör, räkor och pepparrot
Lunchbuffé, Inklusive dessert, stort salladsbord, kaffe
samt läsk/lättöl 149 kr. Travprogram ingår i priset.

BOKA BORD 070-330 08 26
(Endast travrestaurangen öppen, övriga publikplatser stängda.
max 200 gäster, våra coronarestriktioner och övriga
förändringar hittar du på vår hemsida).

LÄS MER PÅ DALATRAVET.SE

VÅR erbjudande!

30%
RABATT
på uteolja från Alcro och Jotun

Gjutarvägen 9, Rättvik 0248-125 40
Öppet: Mån-fre 07-18, lör 9-13
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NYHETER OCH TANKAR FRÅN SKOGEN OCH SÅGEN

PROFESSIONELL HEMSTÄDNING
HELT ENLIGT DINA ÖNSKEMÅL
Mora Städ & Fönsterputs AB | Örjasvägen 3
0250-500 999 | info@morastad.se | www.morastad.se

Stöd din lokala handel.

Tallbarken rivs grovt innan
den levereras till kund.

Skog blir jord
Nu i trädgårdstider behöver kanske jorden förbättras. I så fall kan du
göra det med skogens naturliga produkter. När vi avverkar träd låter
vi inget gå till spillo. Det är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete. Våra
produkter ingår i ett naturligt kretslopp där barken inte är något
undantag. Innan träden sågas till plankor avlägsnas barken. En del
av barken går till Rölunda Gård som säljer den som täckbark för
yttäckning av jordar, ogrässkydd, dekoration eller barkmull, vilket
är en mycket bra jordförbättrare.
– Barken gynnar mikrolivet i jorden och ingår i det naturliga
kretsloppet. Den blir näring till svampar som är viktiga nedbrytare
i ekosystemet jord, berättar Niklas Vestin vid Rölunda Gård. Barkens
jordförbättrande egenskaper ger förutsättning för mer växter, som
binder mer kol.
Genom att återföra restprodukten bark från sågverket skapas
förutsättningar för ny jord, som i sin tur är grunden för nya växter och
träd. Ett fantastiskt kretslopp!
Läs hela texten på fiskarheden.se/nyheter-blogg, och på rolunda.
com hittar du fler trädgårdstips.

Fiskarhedens Trävaru AB | 0280-59 30 00 | fiskarheden.se

Mejla gärna frågor och idéer till ollesblogg@fiskarheden.se
Rättviks Nytt • Vecka 20 • 2021 • Sida 4

ENPLANSVILLA I VIKARBYN
Ett kanontrevligt enplanshus som är väl lämpat för både permanentboende eller
som fritidshus. Lättskött tomt med gäststuga och garage. Välkomna!
ADRESS Ivares väg 17 PRIS 2 250 000 kr BO/BIAREA 106+25 M², 3 ROK
TOMT 1 065 M² VISAS Tors 20 maj kl 16:00-16:45, anmälan krävs
MÄKLARE Johan Vikström 072-243 70 25

BR 4 ROK CENTRALA RÄTTVIK
Nu förmedlar vi en ljus och trivsam lägenhet på andra våningen med balkong i ett
trevlig solläge. Lägenheten har omvandlats från en trea till en smidig fyra och är
perfekt för er som är i behov av många sovrum. Välkomna!
ADRESS Jarlsvägen 6 A PRIS 750 000 kr BOAREA 81,5 M², 4 ROK
MÅNAVG 4 278 kr/mån VISAS Ons 19 Maj kl 16:00-16:45, anmälan krävs
MÄKLARE Johan Vikström 072-243 70 25

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Leksand/Rättvik
Torget 4, Leksand | Storgatan 9, Rättvik
0247-25 44 00 | 0248-103 05
rattvik@lansfast.se | www.lansfast.se/rattvik
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Sommarblommor och
Tomater

från egen odling

Sättpotatis
Sättlök
Fröer

Välkommen till oss!
Mån-Fre 10-18, Lör 10-14

EVA-LOTTS MORS DAG KASSE 30/5
Jag skickar en kasse till mor på morsdag - gör det du också!
Kärlek till alla mammor
FÖRRÄTT
Alt. 1) Len sparrissoppa toppad med räkor & västerbottenchips
Alt. 2) Västerbottenpannacotta med löjrom, rödlök, gräslök &
rostade brödsmulor
VARMRÄTT
Alt. 1) Lågtemp. kyckling med patentpotatiskaka serveras med
citron- & dragonsås, ugnsrostad broccoli & en härlig sallad
Alt. 2) Lågtemp. lax med samma tillbehör som ovan
DESSERT
Rabarber och jordgubbskompott med vaniljyoghurt mousse

PRIS:

Backav. 28, Rättvik • 0248-101 05
www.tradgardensiljan.se

Beställ före den 25 maj på tel. 070-575 64 90 eller mail: evalottskok@gmail.com
och hämta på Rättviksparken den 30 maj mellan kl 9-11

Lämna in ditt annonsmaterial
till Rättviks Nytt senast
måndagar kl. 16:00
för införande veckan därpå.
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Kamrat på vida färden
Text: Carl-Ingemar Perstad och Johannes Gardelöf / © CNP AB. Foto: CNP AB.

Efter ett år i lockdown ser många fram
mot en efterlängtad bilsemester på
kontinenten. Årets planering är däremot
inte den lättaste eftersom olika länders
pandemiregler ändras konstant så det
gäller att vara anpassningsbar.
Lösningen? Tja, husbilar har varit populära länge och nu skjuter försäljningen i
höjden. För med huset på ryggen likt en
snigel kan semestertrippen göras extra
trygg.
Med husbilen är man vanligtvis fri att resa dit
man vill och det är enkelt att ändra rutten beroende på väder och för all del coronaregler. Det
senare måste man hålla järnkoll på i dessa dagar
och görs lättast på webbplatsen Re-open EU.
Missa inte heller att kolla upp regelverket krig
vägavgifter och miljözoner eftersom även detta
skiljer sig från land till land.

Tanka – en god tanke

behövs förråden fyllas på under resan. Tipset är
Majoriteten väljer tyska autobahn för att snabbt att handla utanför storstäderna och därmed går
det inte att lita på att butiken eller tankstället tar
och smidigt komma söder om Alperna – men
håll koll på bensinmätaren. Får du sopatorrt på ditt kontokort när det är dags att betala. Många
svenskar blir tagna på sängen men faktum är att
landets motorvägar så blir följden dryga böter
och enda giltiga skälet till att stanna är punkte- kontanter fortfarande behövs i stora delar av
Europa. I pandemitider är en reservbuffert för
ring. Frankrike tillhör många husbilsfantasters
oförutsägbara händelser en god idé eftersom
favoritländer och här krävs dessutom en alkodet inte minst kan bli aktuellt att sitta i karantän
holmätare i kupén. Det är inte så konstigt med
och glöm för guds skull inte att köpa munskydd.
tanke på landets alla fantastiska vingårdar som
erbjuder gratis provsmakning. Tänker du däre- Ligg alltid steget före och ta reda på vad som
gäller vid olika gränspassager.
mot byta vinet mot sangria och åka vidare till
Spanien så finns en hel del märkliga trafikregler Att åka på husbilssemester i Europa sommaren
2021 kräver sin gedigna planering. Men du
att hålla koll på. Att exempelvis framföra ditt
kan ju alltid göra livet lite enklare och semestra
fordon barfota, i flip-flops eller med bar överkropp ger 80 euro i böter. Lagen säger dessutom hemma i Sverige. Trevlig resa!
att om du bär glasögon eller linser så måste en
reservuppsättning finnas i bilen.

Cash is still king

Även om du laddat med mat före avresan så
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Rättviksringen
Årsmöte

Utomhus på Rättviks Gammelgård
tisdagen den 25 maj 13.00

Att välja rätt mäklare är början på en bra affär!
Vänd er med förtroende till oss 48 år som Mäklare.

Med arr.

Endast formella handlingar, ingen fika. Årsmöteshandlingar finns
på föreningens hemsida. Ordinarie månadsmöten är tillsvidare
inställda med tanke på det rådande smittoläget. Styrelsen

---

Möten

--Centrum – lägenhet i mycket bra skick, låg avgift

LERDAL

Årsmöte med Lerdals-Hedslunds jordägares samfällighetsförening
tisd. 1 juni kl. 19.00. Mötet hålls utomhus vid Lerdals bystuga.
Ärenden enligt stadgarna.
Styrelsen

BLOT vägförening

Håller årsmöte vid Lenåsens bystuga 30 maj 15:00.
Handlingar inför mötet finns att tillgå hos Anders Gifvanes.
E.u. E. Fallgren

Töfåsens samfällighetsförening

Kallar till ordinarie årsstämma i Karl-Töfåsens budstugu.
Måndag 31 maj kl. 19.00. Stadgeenliga förhandlingar.
Styrelsen

BRF lägenhet i mycket bra skick renoverad senaste åren och med låg avgift
i förening med god ekonomi, belägen med mycket centralt läge och med
gång/cykel avstånd till det mesta Rättvik har att erbjuda. Boarea ca 28,5
kvm fördelat på hall, duschrum , allrum med sovalkov, arbetskök.
Vidare finns förråd samt matkällare till lägenheten , samt föreningen
har tvättstuga, torkrum. Lägenheten är fiberansluten 100/100 och ingår i
avgiften. Reparationfond 973kr. Energiklass C Energiprestanda 88kWh/m2
och år.

ADRESS: Stiernhööksgatan 3 B 2 tr AVGIFT: 2 374:-/mån inkl.
värme, vatten, sopor, fiber, Brf-försäkring.
PRIS: 495.000:- eller högstbjudande
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DIGITAL FÖRETAGARFRUKOST
Fredagen den 28 maj kl. 7.30-8.30
Företagsklimatet i Rättvik

Henrik Navjord, Svenskt Näringsliv

Presentation av den lokala företagsenkäten
Martin Clarstedt

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

Företagspresentation

Svensk Fordonsladdning - Kenneth Nilsson

Nya tomter på Lissbrändan

Ytterdörr
till de
300 första*

Just nu ger vi dig upp till 20% på våra mest
populära fönster och altandörrar i aluminium
och trä – serierna Ultimat och Prima. Dessutom
en ytterdörr till de 300 första som beställer.*

Martin Clarstedt

Kort info om chefsrekryteringen på
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Ulf Israelsson

Anmälan sker till NÄRVIK på mail: annette.riesbeck@telia.com
Därefter skickas en inbjudan i Teams till anmälda deltagare.

Hjärtligt Välkomna!

Fönsterbyten
i mästarklass.

* Kampanj t.o.m. 30 maj.
Läs fullständiga kampanjvillkor på mockfjards.se.

mockfjards.se /
020-43 00 00

Är du 60 år eller äldre? Nu är det
din tur att få vaccin mot covid-19
Boka din tid genom att logga in på 1177.se

Behöver du hjälp? Ring Region Dalarnas telefonsupport
på 010-249 92 88.
Vaccinering är vägen framåt till att träffa nära och kära och det
mest effektiva sättet för att undvika att bli allvarligt sjuk eller
dö i covid-19. Vaccineringen är gratis.
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Nyinkommet!
Att välja rätt mäklare är början på en bra
affär! Vi har endast personliga visningar
Nyinkommet!

Nyinkommet!

Altsarbyn – underbar utsikt över Siljan, stor tomt
Östanvik - charmigt fritidshus med gångavstånd till bad

Charmigt fritidshus i naturnära och med insynsskyddat läge samt endast ett par minuters
gångväg till fiske samt badplats vid sjön Lömingen. Ca 10 min bilväg till Furudal centrum
med affär, skola, ishall samt café, golfbana m.m. Löpande underhållet och renoverat.
Boarea ca 35 kvm 2 rok, hall, duschrum. Biarea ca 20 kvm med allrum, tvättstuga, förråd.
Vidare finns stor altan, delvis inglasad (öppningsbar), under tak och med markis, 2 st
gäststugor med el, två förrådsbyggnader varav ett med vidbyggd vedbod, rökanläggning
för fisk.
ADRESS: Östanvik Tomtbacken 15 TOMT: 2.138 kvm trädgård/ delvis naturtomt
PRIS: 795.000:- eller högstbjudande

Permanent eller fritidshus med stor tomt och i bra skick samt ett underbart läge i
populära Altsarbyn och med underbar utsikt över Siljan, gång/cykelavstånd till skola, bad
i Tina, skidspår, bussförbindelser m.m. Fastigheten består av ett bostadshus med boarea
ca 173 kvm 4 rok med matplats, hall, sep wc, dusch och badrum, klädkammare, biarea
med pannrum och förrådsutrymmen. Vidare finns luftvärmepumpar, två öppna spisar,
balkong, kommunalt VA. Gäststuga byggd 2006 boyta ca 35 kvm fördelat på storstuga med
pentry, duschrum med wc samt stort sovloft med inbyggda sängar och plats för ytterliggare dubbelsäng. Separat tomt med egen fastighetsbeteckning som ger möjligt till ytterligare
byggnation eller framtida försäljning. Lada i timmer. Förrådsbyggnad. Fastigheten är
besiktigad-brandskyddskontrollerad samt energideklarerad 113 kWh/kvm och år.
ADRESS: Altsarbyvägen 31 TOMT: 5.334 kvm trädgård/naturtomt
PRIS: 3.330.000:- eller högstbjudande

Ovanmyra – fritidshus med cykelavstånd till bad, affär m.m.
Fritidshus i timmer med ett lugnt läge och stor tomt. Cykelavstånd till affär, badplats,
pizzeria m.m. samt närhet till skidspår, skoterleder och naturen runt knuten. Rättviks
centrum ca 15-20 min bilväg. Boarea ca 20 kvm, allrum med öppen spis, kyl, bänkspis,
el m.m. Vidare finns gäststuga i timmer, redskapsbod, utetoa samt äldre gäststuga med
renoveringsbehov, elansluten fastighet, egen brunn för vatten. Samtliga inventarier ingår
i priset.
ADRESS: Ovanmyra Wikmansgatu 28 TOMT: 4.059 kvm natur/trädgårdstomt
PRIS: 365.000:- eller högstbjudande
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r för våra spekulanter. Vänd er med förtroende till oss 48 år som Mäklare i Rättvik.
Nyinkommet!

Nyinkommet!

Dalfors - trevligt, välskött hus med gångavstånd till Amungen

Trevligt och välskött hus med utsikt över dammen i Dalfors samt med gångavstånd till
Amungen med bad, fiske samt lanthandel och strövområden runt knuten. Furudal med affär, golfbana, skola, ishall, restauranger, butiker, badplatser, skidspår m.m. inom 10-15 min
bilväg samt många fina fiskevatten, skoterleder i området. Boarea ca 101 kvm 3 rok med
matplats, hall, duschrum med tvätt avd. Biarea med förråd, matkällare, pannrum. Vidare
finns öppen spis, vedspis, luft vattenpump för uppvärmning, kommunalt VA, gäststuga
med el, dubbelgarage med el samt vidbyggt isolerat förråd, timmer lada, flertalet fina
uteplatser, fin uppvuxen trädgårdstomt och del naturtomt, bra med parkeringsmöjligheter. Fastigheten är besiktigad-brandskyddskontrollerad samt energideklarerad
183 kWh/kvm och år.
ADRESS: Dalfors Knacknäsvägen 2 TOMT: 2.410 kvm trädgård/ delvis naturtomt
PRIS: 650.000:- eller högstbjudande

Påminnelse!

Boda/Ockran - lugnt insynsskyddat läge ett stenskast från sjön

Fritidshus med flertalet byggnader samt med ett lugnt, fridfullt och insynsskyddat läge ett
stenkast från sjön Ockran med bad, fiske och framförallt naturen runt knuten. Boarea ca
35 kvm fördelat på allrum med enkel köksdel och med öppen spis/kamin, vedspis.
Vidare finns inglasad balkong med utsikt över sjön, solcellsanläggning 2017. Gäststuga
1 med vedspis. Gäststuga 2. Lada i timmer. Vedbod. Utetoa. Källa med vatten finns intill
fastigheten samt brygga vid sjön.
ADRESS: Boda Ockranvägen 51 TOMT: 2.602 kvm naturtomt
PRIS: 625.000:- eller högstbjudande

Fler upptäcker Siljansregionen som en naturskön och lugn plats.
Detta har återspeglats under 2020 och början av 2021.
Den stora bristen på objekt i kombination med en växande
grupp spekulanter gör att vi nu söker fler villor, fritidshus,
bostadsrätter och tomter att förmedla.
Kontakta oss för mer information om våra förmånliga
försäljningsvillkor och VÅRT VÅR- OCH SOMMARERBJUDANDE.

ANBUDET OSS TILLHANDA SENAST 2021-05-20
Härmed utbjuds till försäljning genom ANBUD fastigheten Rättvik Boda 25:10 två skiften
och enligt ANBUDSHANDLINGAR. Areal ca 35 ha. Produktiv skogsmark ca 30 ha och
virkesförråd ca 4.990 m3sk som ligger på ett skifte. Vidare finns mark i centrala Boda,
jakträtt i Boda Bingsjö VVO ca 27.000 ha, enkel jaktkoja, väg till både skogsmarken och
jaktkojan. Fri prövningsrätt förbehålles, förvärvstillstånd erfodras. Anbudet skall vara oss
tillhanda 2021-05-20 i slutet kuvert märkt ”Anbud Boda 25:10”.
Anbudshandlingar beställes genom mail till info@ericthors.se eller 0248-100 33.
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LÄSARBILDER

Nu har ormarna vaknat.
Foto: Bengt Markusson
Under långbryggan med hink och spade 2/5 2021.
Foto: Conny Ploog

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!

P R I VATA N N O N S E R
Här kan du, som privatperson, annonsera
för 10 0:-/ 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: 100:-/ 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.

TILL SALU
Däck och Fälgar

4 fina sommardäck med snygga
BMW-fälgar 205/60 R16,
1400 kr. Finns i Tällberg.

070-354 96 49

Rättviksdräkt/Delar

Kjolar, överdelar, snörliv, väska,
halsdukar, kvalar. Mest ungdom
men även vuxendelar.
Välkommen att prova eller fråga
efter mått.

073-734 80 91

Nu är det dags!

Genomgångna beg cyklar.
Enålund. Cykelkärra ny.
3 hjuling 24".

070-76 24 521

Grillkol av alved

Bisamhällen

070-39 39 315

0250-550 123
070-62 84 836

6-7 kg säck 150 kr.
9-10 kg kartong 250 kr.
Finns i N. Leksand.

och svärmar köpes. Kan också
ta hand om bin som bor i väggar
och på andra ställen.

Hemmabio

Jamo högtalare SW 1008
2 st. E ACEN, 2 st. E USUR
1 st. E 4CEN centerhögtalare.

076-813 85 48

Bäddsoffa

Framåtbäddad Grå ”Mio”.
Bredd på bädden 140 cm.
Nypris 7000 kr, nu 2500 kr, lite
använd.

070-263 40 33

BORTSKÄNKES
Möbler
Skänkes mot hämtning:
3-sits soffa, 2 fåtöljer, bord.
Bild skickas vid kontakt.

070-296 66 01

ÖNSKAS KÖPA
Åkgräsklippare
Fungerande eller trasig har
mindre betydelse.

070-671 09 44

LP-skivor

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

076-314 04 48

Åkgräsklippare

Även objekt av intresse.

UTHYRES
Nyrenoverat hus i Selja
c:a 100 kvm, 2 sovrum.
9000:-/månad i varmhyra.
Finns: Stadsnät, altan, egen
trädgård, carport. Möjlighet till:
Kallförråd, odling, djur mm.

070-672 06 38 Sara

Boende i Hjortnäs

4 bäddsrum med mindre kökspentry uthyres i Hjortnäs.
Pris 370 kr/dygn. Alt. 2400 kr/
vecka. Lugnt läge.

070-563 49 07
(säkrast efter 11.00 FM)

ÖNSKAS HYRA
Hus

Önskar hyra hus i eller i kringliggande byar runt Leksand.
Allt av intresse, även större.

072-309 95 00

Mindre stuga eller
lägenhet

Önskar mindre stuga hyra mindre
stuga eller lägenhet fr.o.m. 1
augusti. Hund finns, maxhyra
4500:-/mån.

073-56 11 467

073-622 59 29 Håkan
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LOPPIS/MARKNAD
Loppis

Lördag 22/5 10-16
Söndag 23/5 10-16
På Dammbrovägen 19 Änderåsen

070-233 55 84

Gårdsloppis

Gärdebyn i Rättvik
Lörd 22 maj-sönd 23 maj
kl 10-16. Flera gårdar i byn efter
Övre och Nedre Gånglåtsvägen
och Gärdängsvägen.

Loppis

Ö. Rönnäs, Källv. 2
Lörd 22/5, sönd 23/5 kl 11-16.
Damcykel, barnkläder, barnprylar,
kaffebr; Tassimo, kopparsaker,
hushåll, bonad; ”duvor” m.m.

Stor loppis

På Buljerksväg 5, Rättvik.
Lör 22/5 och sön 23/5 kl 10-16.

SÖKES
Boende

FINNES: Fin bostadsrätt 4 r o k i
centrala Rättvik. Altan, trädgård,
förråd, carport.
SÖKES: Hus i by i Leksand,
Rättvik, Gagnef. Allt av intresse.
KONTAKT:

knektolsson@gmail.com

Boende

Söker en lägenhet i centrala
Rättvik, minst 2 rok, i markplan
med uteplats.
Om ni vill har jag ett fint hus, typ
gammelgård i Vikarbyn, med stor
tomt med bär å fruktträd.

070-794 09 70 Bengt

							
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.
Endast förbokning.
V. 20/21

Pingstdagen Rubrik: Den heliga Anden

RÄTTVIKS FÖRSAMLING

		

On 19/5 08:30 Bön, Karolin Baesch, Margareta Ståhl Smideman.
		
Anmälan, tel: 0248-736 86 eller karolin.baesch@svenskakyrkan.se.
		
Rättviks kyrka
To 20/5 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. Anmälan till Carl Johan Rudman,
		
072-237 56 00 (telefon/sms/röstmeddelande). Församlingshemmet
Sö 23/5 11:00 Gudstjänst, Tomas Jansson, Henrik Berg. Endast förbokning, senast
		
fredag 21/5 kl. 16:00, 0248-736 50. Rättviks kyrka
Må 24/5 19:00 Annandagsgudstjänst ”I Guds vind”, Tomas Jansson,
		
Margareta Ståhl Smideman. Endast förbokning, senast måndag 24/5
		
kl. 16:00, 0248-736 50. Rättviks kyrka
18:30 Kvällspromenad – För dig som vill gå i lite snabbare tempo.
Ledare: Veronica Nilsson, 0248-736 99. Församlingshemmet/ute
Ti 25/5 18:00 Vad är viktigt på riktigt? En samtalsgrupp för dig som funderar på
		
livet i stort och smått. Ledare: Veronica Nilsson och Birgitta Liljeblom.
		
Församlingshemmet

		BODA FÖRSAMLING
Sö 23/5 16:00
		

Gudstjänst, Tomas Jansson, Henrik Berg. Endast förbokning, senast
fredag 21/5 kl. 16:00, 0248-736 50. Boda kyrka

		ORE FÖRSAMLING
13-15 Kyrka på plats! För dig som vill komma och umgås en stund.
Kaffe/te finns. Biblioteket, Furudal
Ti 25/5 15:00 Orgelmusik, Henrik Berg. Endast förbokning, tel 070-539 54 51
		
(sms/röstmeddelande). Ore kyrka
To 20/5

PRESENTTIPS! Kom in och titta i vårt fina presentskåp i Rättviks församlingshem.
Öppet helgfria vardagar kl. 09-12 och kl. 13-16. Kontant betalning/Swish. Välkommen!
KYRKOFULLMÄKTIGE sammanträder tisdag 18 maj kl. 18:00 i aulan på Stiernhööksgymnasiet. Med tanke på gällande restriktioner så undanbeder vi oss besökare utöver
tjänstgörande ledamöter.

Läs Rättviks Nytt på nätet www.rattviksnytt.se

Vår älskade

Jonny Loman
* 12 december 1957
har hastigt lämnat oss
i stor sorg och saknad
Övre Gärdsjö
1 maj 2021

INGRID
Niklas
Patrik
Jessica
Rebecca
Lina och Johan
Barnbarn
Mamma
Pappa
Bror
När dina steg har tystnat,
ﬁnns ändå ekot kvar.
När dina ögon slocknat,
vi alla minnen har.
Vi bär dem i vårt hjärta,
tar fram dem då och då.
Så är du för alltid
kvar hos oss ändå.
Begravningen äger rum i kretsen av de
närmaste den 28 maj i S:t Olofs kapell,
Rättvik. Tänk på Hjärt-lungfonden tel.
0200-882400 eller via minnessida på
Malte&Maries begravningsbyrå.
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Vår kära

Inez Kastenby
* 22 maj 1934
har lämnat oss
Rättvik den 4 maj 2021

Närmaste grannarna
Blott en dag ett ögonblick i
sänder
vilken tröst vad än som
kommer på
Allt vilar ju i min faders
händer
skulle jag som barn väl
ängslas då
Ps 249

Akt sker i kretsen av de
närmaste
Tänk på hjärnfonden
90 11 25-5
kyrkansbegravningsbyra.se

Vår älskade

Karl-Erik
Daniels
* 26 augusti 1953
har i stor sorg och saknad
hastigt lämnat oss.
Du fattas oss
kära bror och vän.
Rättvik
† 27 april 2021

Maj-Britt & Mats
Peter, Therese
Släkt och vänner

Vår älskade

Uppfylld av planer
för varje morgondag
Trots kroppens slit
var du full av liv
i varje andetag
Du hann inte allt du ville
Din kropp sa ifrån,
den orkade inte
Nu i stillhet du får vila
utan oro och smärta
Du fattas oss kära bror, vän
Du brinner som ett ljus
i våra tankar
Mor och far fattar din hand

Catharina
Brömster
Dahlfors

Begravningen äger rum i
S:t Olofs kapell
lördag 29 maj kl. 10.00.
Om nuvarande begränsning
fortfarande gäller ges
möjlighet till ett enskilt
avsked mellan 11.15 -12.00.
Den som önskar närvara vid
begravning eller enskilt
avsked anmäler sig till
Kyrkans Begravningsbyrå
0248-736 70 senast
tisdag den 25 maj.
Tänk gärna på
Hjärt-Lungfonden, Bg. 909-1927.

* 12 januari 1955
† 1 maj 2021

Åke

Vår älskade
make, pappa, svärfar,
morfar, farfar,
gammelmorfar

Stig Larshans
* 24 mars 1936
har lämnat oss i stor sorg
och saknad
Rättvik 1 maj 2021

Lina

Dorothy

Alvin
Anna-Lisa
Mikael
Andreas
Släkt och vänner

Carina, Cecilia, Reine
med familjer

Det finns ingen sten så
tung som sorgen vi känner
Det finns ingen ros så
vacker som minnena av dig
Någonstans inom oss är
vi alltid tillsammans.

Så stilla, så sakta
Du tynade bort
Vi stod vid Din sida
Så hjälplösa blott
Stilla kom döden
Den kom som en vän
Tog Dig vid handen
och förde Dig hem.

Syster
Övrig släkt och vänner

Begravningen äger rum
i kretsen av de närmaste
torsdagen den 20 maj
kl.14.00 i Österhaninge
kyrka. Tänk gärna på
Cancerfonden
tel.020-595959.

Begravningen har ägt rum.
Tänk gärna på Hjärnfonden,
tel. 020-523 523.
kyrkansbegravningsbyra.se

Rättviks Nytt • Vecka 20 • 2021 • Sida 6b

Vår käre

Lars-Erik
"Lasse"
Eriksson
* 22 augusti 1969
har r yckts ifrån oss
Born 8 maj 2021

MAMMA
Roland och Kicki
med familj
Monica och Patrick
med familj
Släkt och vänner
Älskad och stort saknad
Begravningen äger rum
i kretsen av de närmaste
Se minnessidor.fonus.se

D

GÅRDSRÖJNING

Trädfällning och ansning av buskar till fast
pris. 40 års vana. Tjänsterna omfattas av
RUT-avdrag. Innehar F-skattsedel och
ansvarsförsäkring.

070-268 55 58, Per-Erik

ROSTSKYDDSGARANTI
allt har ett bäst före
datum, rostskydda
Rostfritt?
din bil i tid!
Rostfritt?
Boka rostskyddskontroll!

Boka rostskyddskontroll!

RHBilmek
RHBilmek

L.ånglet Mora. Telefon 0250-310 22.
L.ånglet Mora. Telefon 0250-310 22.
www.mbilmek.se
www.mbilmek.se
Alltid fri lånebil
Alltid fri lånebil

Stöd
din
lokala
handel.
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.

Var och sommarlek i butiken
:

.

Sla ett slag for sommaren!

Juridisk rådgivning för alla
Vi är specialister inom familjerätt, affärsjuridik och fastighetsrätt.
Kontakta mig!
Marielle Stenvall, jurist
marielle.stenvall@ludvig.se,
023-939 34

Eva-Lotts Kök´s

Du kanske har någon som du vill ge
presentkort till
ludvig.se
en present eller ett
men inte vill gå in i butiken?
Välkommen att höra av dig så
Bakficka löser
på Rättviksparken
vi det åt dig!

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 20

. Wok med äggnudlar och fläskfilé serveras med asiatisk dressing
. Ugnsstekt fylld falukorv med potatismos
. Percorinibakad örtlax med ris och gröna ärter
. Pasta med grönkål, mandel, citron och parmesan

Ni hämtar matlådorna onsdag kl. 11-14 på Rättviksparken. Kan du inte hämta så kör jag ut lådorna i Rättvik vid köp
av 3 lådor. Fredag 9:30-14, lördag 10-13 står foodtrucken med hamburgare och DalaTacos vid XL Bygg Siljan.

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!
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Veckans Kryss v. 20

VINST:
2 person
er får
1 varsin b
iobiljett
på Wasa
Bio
i Rättvik!

För att vara med och tävla
vill vi ha in ditt lösta kryss
senast 25 maj 2021.
Märk kuvertet med
”v. 20” annars deltar du ej
i utlottningen.
HADE
KAN
KAFFE- MER
ÄN NÅGOT
FABRIK ETT
SPÅR PASSERA

SPISA

KAN MAN
ANKLAGA JOBBA
SOM

BALSA

ÄGER
MED OM

FRITERADE
KAKOR
ENVIST
SKANNAT

TRIVAS

CENTRAL
DEL

MJÖLKKAFFET
TRYCKS
MED
DYNA
PUST

FÖRSES
MED EN
MASK
ÖGONKAST
KUTTERPLATS
BRUKAR
KOPPAR
LÄTT

Grattis!
SAGOKUNG
HÄLSNING

TA UT

TÅGA

LEVER
SOLO

FRÄTTE
FORNSTAD
STAD I
JAPAN

AVLÄGGS

FÖLJER
TURIST

TRÄFFAT

EN
MEKANISK TYP

GÖRS
PLANTA
SES
FÖRE
NÅD
KASS

PJÄS I
AKT

I HAVANNABÖRS

FÖR
ATT

HAS

PLYTEN

FRAMFÖR DOLE

DÄRIFRÅN

VISADES
ÖPPET

MISSNÖJE

ÄVJA

JUNGFRU

UTAN
BRISTER

Vinnare v. 15:
Dan Svensson, Rättvik
Dina Hedvall, Rättvik

EMELLERTID

VINKEN

SVETSAT
IHOP
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©Bulls

Tel

TILLTAL

Skicka alltid löst
korsord till:
Rättviks Nytt
Box 133
795 22 Rättvik

Adress

GÖR
MEDLA- MONTERADES
REN

Namn

KRUKA

Nu växer vi som företagshälsa i Rättvik
Levia Hälsovård byter namn och
blir Siljagruppen även i Rättvik.
Vi utvecklar det vi är bäst på,
företagshälsovård!

Transportstyrelseärenden och intyg
tar vi emot som vanligt medan övriga ärenden och
privata vaccinationer hänvisas till andra vårdgivare.
Kontakta oss på 0248-205 75 eller bokning@levia.se

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

Våren är här!

Lösning korsord vecka 15

Vi erbjuder radioreklam till glädjepris.

MAN
ÄR IVAN- VIND- KAN
HOE EN STÖTAR JOBBA
SOM

1 månads reklam i Radio Siljan för endast
3.900:- + moms! (120 spots)

TON
ETT

ÖVRIGT

MED
SIERRA I
AFRIKA
ULL

Boka innan 31/5 på 0250-105 05

SKISSA

L E O N E
A S
R I

KLURIGDJUR PÅ HETEN
KLISTERTUB BEHÄRSKAD

GRÖNARE
FJUTTA

GÖRS AV
SKOTT

T E

Annons avd.
0250 – 10 505

I

BAR EJ
VAPEN
VIRKE

M

DEN
ÄR EN
SKYMF
KEL

KAN
BLOD SIG
HEDERSMAN

FEBRUARIDAM
UTEKATT

SLICKSTEN

S L E K E

EN
MÄNGD
MAT

K O K
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B A D B A L J A

ME
SIERR
AFRI

YTORNA

KRONDEL
TRO

KRÖKA

Ö R E

SAMLAT
FORTGICK

FINT
SOM AF
STUNDER

UL

V O N

SKIS

HUS
FÖR
ÅKET

DJUR
KLIST
TUB

I D A G

Å

O D Å G A

GÖRS
SKO

E N A T
LYMMEL
JÄMRAR
SIG

VARAKTIG

A

VINDBITNA
KAJKA

SÄMRE
FUNKTION

N

NUTID
OHÄLSA

L

T R A G G E L

M A R I

ÄR IV
HOE

R

N E S A N
TJAT

ÅLÄNNINGAR

SÄGS GJORDE
ÖVER- DET UR
RASKAT KRAN?

KOBBAR

Ö B O R

L E V R A

SLUMPA

KÄRR

M A L A J

G Å T A N

T O R S O
STYMPAD
STOD

KAR
FRISLÄPPANDE

N Y A R E

T A

Å S N A

Växel
0250 – 10 500

I EN
TEKELTROLL- TERNA
ÄDLING FORMEL

R I D D A R S A G A

OBS - Produktion ingår i priset

Telefonsluss
0250 – 10 000

G

R

T

N A R I G A

STY
PAD
STO

D R Y G

SHOW
FÖR
ROCKBAND

A R E O R N A

HAND

G I G

SLIC
STE

V E

EN
MÄN
MA

ELÄNDE

©Bulls

Rättviks Nytt • Nr 20 • 2021 • Sida 1b

