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Inspirerande läsning för dig med gröna fingrar och blånaglar

Skön sommar på egen ö • Guide för loppisgalna • Restaurangernas rättvik

Jag dagdrömmer ofta och i mitt huvud
växer många idéer. Ja, där kan stundom
vara en rätt så orensad och snårig skog.
Det skulle vara bra att kunna plantera
alla idéer någonstans. Till exempel den
om att trädgårdslösa, odlingsintresserade människor borde sammanföras
med gamla människor med trädgårdar.
Jag menar människor som inte längre
kan ta om hand sina rabatter, buskar
och land när ork och lust inte längre
finns. Idén skulle skapa odlarglädje för
fler, nya vänskaper och estetiska, sociala, miljö- och hälsomässiga vinster.
I det här numret, vårens andra, återser vi Sara May Kahl i Falun som bygger och renoverar miljövänligt. Vi
guidar dig till restaurangtäta Rättvik
och så har vi hoppat iland på en ö i

Amungen där paret Bergström skapat
ett väldigt speciellt sommarparadis.
Efter besöket där dagdrömmer jag
om att bli drottning på min egen ö i en
dalasjö. Det vore väl en bra idé!
En härlig sommar önskar jag dig!
Åsa Pellas

En nygammal dalagård • Härliga Haganäs • Med känsla för hus
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Skön sommar på egen ö
På en ö i Amungen på gränsen mellan
Dalarna och Hälsingland, har Per och
Marie Bergström skapat sitt alldeles eget
sommarparadis.
Till vardags bor Per och Marie Bergström i en
villa i centrala Falun. Lediga sommardagar
spenderar de mitt i vildmarken, på en arrenderad ö i vackra Amungen, mindre än hundra
meter från fastlandet.
– Ön betyder så mycket för oss, speciellt
för min man, berättar Marie. Som barn fick
han följa med sin mormor hit för att fiska en
vecka om året. Hit har vi också gjort många
dagsutflykter med svärföräldrarna och våra
barn när de var små.
2003 tog Per och Marie över arrendet av
ön. Två år senare började de bygga på sitt
sommarnöje – en storstuga på cirka 60 kvadratmeter samt en mindre gäststuga. I storstugan ryms ett kombinerat allrum/kök
samt ett sovrum som är en av två ursprungliga timmerstugor byggda på 1950talet. Stugorna är sammanlänkade av en
trätrall som leder ut till bryggor i flera väderstreck – en vacker och praktisk detalj.
– På ön finns en forngrav, så det krävdes
tillstånd av Länsstyrelsen innan vi kunde
börja bygga. Amungen lär ha fungerat som
”dåtidens E4” och jag gissar att ön varit en
rastplats.

Per och Marie vid entrén till storstugan.

Hem i Dalarna • Nr 2 2014

Det händer att paret tar en tur till ön på
vintern också. Då luftar de skotern, fiskar
och passar på att frakta över byggmaterial
på isen till sommarens byggprojekt. I stugorna finns bäddar för sammanlagt sex personer. I bastuflotten, som man byggde förra
sommaren, kan man lyfta ned en lave och
på så sätt skapa ytterligare ett par bäddar.
– Våra barn och barnbarn älskar att vara
här. Och många vänner dyker upp, det är
faktiskt fler som hälsar på oss här på ön än
hemma i stan. Här tar man sig tid till att
umgås på ett annat sätt än hemma. Till exempel är det så mysigt att stå vid uteköket
på bryggan och göra sallad medan man pratar med gästerna som sitter intill och njuter
i solen.
Parets närmaste grannar är vilda djur och
finnmarkens fantastiska natur. Björnar,
älgar och rådjur har setts i närområdet och
sjön Amungen är rik på fisk.
– Vi fiskar gärna abborre som vi grillar
eller steker. Och så plockar vi mycket blåbär
och skogshallon. Det är så kravlöst att vara
här, till och med vanliga vardagssysslor,
som att diska eller laga mat, blir roliga eftersom allt får ta lite längre tid.
När lappsjukan slår till tar Per och Marie
en tur till släktingar och bekanta i närmaste
by, till fots, på cykel eller på fyrhjuling.
– Eller så tar vi båten till Pers bror med
fru, som också har en stuga på en ö, och
badar i deras badtunna. När de hälsar på
oss badar vi bastu.
Vintertid planerar paret Bergström kommande projekt. Varje år är det något som
ska byggas eller renoveras.
– Men det är avkoppling för oss. Per bor i
lägenhet i Stockholm under veckorna och

Per har tillverkat klockan i matrummet.

har hela landet som arbetsfält. Jag jobbar
som chef och reser också mycket i tjänsten.
Så gott som varje sommarhelg försöker vi
vara på ön, det är avkoppling för oss och en
stor kontrast till våra krävande jobb. Sommarens mål är att bygga ett nytt utedass. Vi
ser också fram emot att fira midsommar
med föräldrar, barn och barnbarn. Då har vi
majstångsresning och dukar för uppemot 20
personer i storstugan.

Ön är ett sommarparadis med bryggor i flera väderstreck.
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Restaurangernas Rättvik
I Rättvik vid Siljan serveras goda och vällagade maträtter i mysiga miljöer. Här finns ett flertal restauranger av hög klass, menyer med bredd och inslag av lokala råvaror. Unna dig många
goda restaurangupplevelser – välkommen till bords i Rättvik!

Sjövillan Restaurang & Bar

Precis vid stranden, där Långbryggan
sträcker sig ut i Rättviken, ligger en mysig
mötesplats för mat och dryck.
– Välkomna till oss som har det bästa
läget vid Siljans strand, hälsar Mattias Sjöö.
Alla vardagar serverar vi en sommarbuffé
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och lördagar och söndagar dukar vi upp en
helgbuffé med olika sillar till förrätt, kött
och fisk till varmrätt samt en avslutande
dessert.
Sjövillan Restaurang & Bar är öppen alla
kvällar i sommar. I à la carte-menyn finns,
till exempel, många svenska klassiker, restaurangens populära plank-stek och lättare
rätter som sallader.
– Man är också välkommen hit för att ta
en kopp kaffe eller något annat gott att
dricka. Glass har vi också, Rättviksglass så
klart. Så slå er ned i våra sköna loungemöbler i solen på vår rymliga terrass och
känn Siljans friska sommarvindar!
Under Tisdagskul underhåller trubaduren Nisse Andersson (v. 28), Mathias ”Biffen” Larsson (v. 29), och Josefsson &
Bergman (v. 30).
– Under Classic Car Week´s cruisingkväll,
torsdag 31 juli, spelar Rocket Overdrive,
under den veckan har vi också en bar-dj
varje kväll.
Långbryggevägen 20
0248-134 00
visitsjovillan.se

Big Street BBQ & Bar

Grillat direkt vid Rättviks shoppinggata,
Storgatan, det serveras av Big Street BBQ &
Bar.
– Vi erbjuder enkel och god mat, framför
allt grillat, i en trevlig och avslappnad miljö,
säger Victor Hård af Segerstad. Våra ribbs,
revbensspjäll, och hemgjorda hamburgare
är populära och vi har hundra ölsorter på
vår dryckeslista.
Samtliga rätter ut menyn går att få som
barnportioner. Under sommaren har Big
Street BBQ & Bar öppet alla dagar i veckan,
under lågsäsong finns fisk och kött från det
egna rökeriet på menyn.
Storgatan 17
0248-102 28
bigstreet.nu
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Rättvik Bowling & Krog

Nöjespalatset för alla åldrar – Rättvik Bowling & Krog – presenterar i år ett grillkoncept som överraskar gästerna med flera
olika smakupplevelser i en och samma rätt.
– Vi har utvecklat ett koncept som vi inte
sett någon annanstans, säger Robin
Sjöblom. Till önskad köttbit, som tillagats på
kolgrill, serverar vi en marmorbricka med
smaksatt smör, hemgjorda salter samt en het
portvinssås. Såsen hälls på smöret så att det
smälter över köttet. Just nu är smöret smaksatt av tryffel, Bloody Mary och bourbon,
och salterna av chili och rosmarin.
Smakerna uppdateras varannan vecka
och enligt Robin blir det nya konceptet ett
samtalsämne som ökar gemenskapen kring
bordet då man delar smakupplevelserna
med sina vänner. Vid sidan av det grillade
serveras också en meny med ett brett utbud
av andra rätter. Och även denna sommar erbjuds en grillbuffé ute på terrassen.
– Under Classic Car Week, vecka 31, blir
det musikunderhållning på vår utomhusscen – åtta dagar i sträck – med band som
Larz-Kristerz, Top Cats, John Lindbergs Trio
och Mustasch. Vi kommer också att upprepa förra årets utomhus-succé, skumpartyt
med dj. Så kom och dansa och bada i skum
och ha en rolig avslutning på Classic Car
Week, hälsar Robin.
Enåbadsvägen 2
0248-123 19
rattvikbowling.se

Hem i Dalarna • Nr 2 2014

Best Western Hotell
Lerdalshöjden

Den rymliga restaurangen på Rättviks största hotell, anrika Lerdalshöjden, erbjuder
kvällsmeny sex av veckans dagar samt
lunchmeny vid konferenstillfällen. Till de
som bokat biljett till Dalhalla har hotellet
satt ihop ett prisvärt paket med mat och boende. I paketet ingår buffé med tre rätter
innan konsert, vickning efter konsert, logi i
dubbelrum samt frukostbuffé. Med ambition att skapa en modern och medveten bistro för alla smaker, samarbetar
Lerdalshöjden med kocken och måltidsinspiratören Mattias Larsson.
– Vi vill erbjuda våra gäster härliga smaker tillagade med ärliga råvaror till ett ärligt
pris, säger hotellchef Elisabeth Willner
Perez och välkomnar alla läsare till bords.
Mickelsgatan 1
0248-511 50
lerdalshojden.se

Jöns Anders-gården

I år gör krögarna och barndomsvännerna
Axel Kers, Jesper och Adrian Svensson
fjärde sommaren på Jöns Anders-gården.
Årets säsong sträcker sig från slutet av
maj till sista augusti.
– Vi erbjuder en prisvärd meny med ru-

stika rätter, säger Axel och berättar att restaurangen endast är öppen kvällstid för
middagar.
Restaurangens två matsalar är inrymda i
en timrad länga med breda golvtiljor och
frilagda timmerväggar. På den generösa terrassen är utsikten över Rättviken imponerande.
– All vår mat lagas med förkärlek till Italien och med fokus på bra råvaror. Vår
meny består genomgående av italienska rätter med svensk touch och i dryckeslistan
finns vin och öl från Italien.
Förutom mat och rum finns på Jöns Andersgården en relaxavdelning med bastu
och badtunna.
– Till oss är man också välkommen att fira
traditionell midsommar på midsommarafton klockan 14, hälsar Axel.
Bygatan 16
0248-130 15
jonsanders.se

Bruntegården

Foto: Görgen Tidén/Bruno Ehrs

Sköna sommarkvällar, när Långbryggans
glödlampor tänds och bildar ett pärlband i
Rättviken, är det skönt att sitta på Bruntegårdens veranda och njuta av en bit god
mat. Krögarparet Magnus och Linn Ollas
satsar på närproducerade rätter tillagade
med en stor portion kärlek. Från bygden
hämtar man lokala råvaror – som smöret
från Karl Tövåsens fäbod och grönsaker
från Massarbäck. Till Bruntegården kan
man komma för dagens lunch och för à la
carte fredagar och lördagar. Här finns också
ett pensionat med 14 stycken personligt inredda rum med totalt 27 bäddar.
Vålsvedsvägen 51
0248-798 770
bruntegarden.se
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Guide för loppisgalna
Allt fler upptäcker charmen med gamla möbler, prylar och ting. Med lite udda, nötta och slitna saker
blir ju inredningen mer personlig. Här guidar vi dig till de större loppisarna mitt i Dalarna. För aktuella öppettider i sommar, kontakta butikerna innan besök. Sommartid poppar det också upp mindre
loppisar lite här och var, så håll utkik efter skyltar med antikt, retro, vintage, kuriosa, second hand och
loppis längs vägarna.
BORLÄNGE
Bazaren
Gamla Landsvägen 6
070-444 60 64
facebook.com/bazaren.se
Emmaus
Herrgårdsgatan 10
0243-130 11 kläder/0243-229 260 möbler
emmaus.se
Sussies Skattkista
Herrgårdsgatan 25
076-273 15 64
sussiesskattkista.com

Röda Korset Kupan
Insjövägen 4
0247-130 74
redcross.se/kontakt/motesplatser
Källan Second Hand
Moravägen 219, Siljansnäs
070-668 85 79
siljansnasfrikyrkoforsamling.se
Ta till vara
Limavägen 26
0247-801 02
leksand.se
GAGNEF

Ta till vara
Svetsgränd 2
0243-745 61
borlange.se

Loppishallen
Mojevägen 5
072-553 56 76
loppishallenfalun.se

FALUN

Kupan Röda Korset
Stationsvägen 13 D, Djurås
0241-513 18
redcross.se/kontakt/motesplatser

Myrorna
Holmgatan 16
023-709 891
myrorna.se
PMU
Zettergrens väg 2
023-145 33
pmu.se/secondhand

Tulavippan
Östtjärna 110
070-419 32 17
tulavippan.com
RÄTTVIK

Ta till vara
Ryckepungsvägen 2
023-830 83
falun.se

Erikshjälpen
Reparatörvägen 5
0248-102 64
erikshjalpen.se/rattvik

LEKSAND

Spader Madame Retro Vintage
Öja Tyskvägen 3
070-606 86 89
spadermadame.se

BK:s Gammalt & Nytt
Insjövägen 56, Insjön
070-361 37 85
blåklockan.com
PMU
Norsbro Sågmyravägen 5
0247-255 200
pmu.se/secondhand
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Ta till vara
Industrivägen 5
0248-704 74
rattvik.se/ta-till-vara
Bakluckeloppis
Knektplatsen, kl. 11-15
22/6, 20/7, 24/8, 21/9
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POWER EQUIPMENT

Kampanjpris

Mulchingsats
på köpet!

4 990:Ord pris: 5 990:IZY 46 S
Mulchingkit
på köpet!
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Lätthanterlig och
tystgående.













  






Priserna gäller t o m 30/6 -14.
BF8 t o m 31/7.
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trarydfonster.se

BYGG & JÄRNHANDEL

Hem i Dalarna • Nr 2 2014

9

Nyheter & inspiration
1. Sugen på smide?
Under hösthelgen 13–14 september arrangerar smeden Carina Nolåkers en kurs för
alla som vill prova på att smida.
– Jag kallar det för prova på-kurs men
välkomnar även de som gått tidigare, säger
Carina och berättar att det alltid finns nya
tekniker att lära sig.
Utöver kursverksamheten tar Carina
emot beställningar på allt från beslag till
ljuskronor. Hon har även möjlighet att renovera gamla lås. Med keramikern Mariana
Sääf-Bohman skapar hon också unika alster
av smide och keramik i kombination.
Produkterna från Carinas Smedja tillverkas i handslaget smide och finns till försäljning på Blå Snigel i Falun och i
sommarbutiken Oknutt i Leksand.
carinassmedja.se

2. Hållbar klassiker
Mitt i Siljansnäs ligger ett snart hundra år
gammalt snickeriföretag. Här tillverkas den
klassiska Leksandsstolen i ett flertal modeller. Stolen med sju pinnar i ryggen finns
såväl på kungliga slottet i Stockholm som
på ambassaden i Washington.
– Leksandsstolens klassiska stil passar de
flesta miljöer, säger Eva Agge Erkers. Välj
bland våra standardfärger och tyger från
Jobs Handtryck och Berghems Väveri, eller
utforma din egen unika stol genom ditt personliga val av färg och tyg.
Träsoffan är en gammal produkt som åter

blivit poppis. Soffan tillverkas i olika storlekar och passar bra i såväl kök som hall.
Leksandsstolen säljer även sängar från
Wasabedden, fåtöljer från Conform och diverse inredningsdetaljer.
– Ta gärna god tid på dig vid besök, förutom att titta på möblerna i utställningslokalen kan du titta på tillverkningen i
snickeriet, tipsar Eva.

finns det också gott om – här
Ornäsbjörken med sina karaktäristiska löv.
facebook.com/StikoHandelstradgard

5. Mobilparkering

leksandsstolen.info

Väggmonterat mobilställ som utvecklats
och designats samt tillverkas i Dalarna. En
torr och trygg plats för din mobil i köket, i
badrummet, bredvid sängen... Finns i turkost, orange, vitt och svart.

3. Kurbitskreatörer

annascase.se

Keramikern Pernilla Nordman, som driver
Studio Kurbits i Säter, och konstnärinnan
Slotts Barbro i Borlänge vurmar båda för
dalmålarnas rosor, de så populära kurbitsarna. Ett tips på en inspirerande sommarutflykt är att besöka deras ateljéer. Pernilla
skapar keramik med lekfulla motiv och hon
jobbar också med måleri och textil. Barbro
mixar traditionellt dalmåleri med nya produkter – som exempelvis kurbitsdekorerade
mobilskal.
slottsbarbro.se
studiokurbits.se

6. Kul butik
Låt inte namnet skrämma dig – systrarna
Ström är himla trevliga. Och de har en butik
där de säljer snygga inredningsdetaljer och
nyttiga prylar, bland annat vetevärmare och
spa-produkter i egen design. Ett besök i butiken rekommenderas varmt!
terribletwins.se

6.

4. Det blommar i Heden
Nu är det högsäsong för handelsträdgården
i Heden, Leksand, som drivs av Sven och
Birgitta Stiko. Här hittar du ett stort utbud
av amplar, sommarblommor och perenner,
blomkrukor och trädgårdsdekorationer.
Goda råd samt örter, buskar och träd

1.

3.

2.

3.

4.
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Solskyddsfabriken i Dalarna
Nordic Light solskydd - 5-års garanti • Handla förmånligt till fabrikspriser • Utnyttja ROT-avdraget

Fabriksbutik

Boka ett kostnadsfritt hembesök av

Hantverkargatan 18
Södra Backa, Borlänge
Mån-tors 8-18 fre 8-17
Lör 10-13

SOLSKYDDSBUSSEN
Våra rullande solskyddsutställningar
Borlänge 0243-870 25 / Falun 023-202 06 /
Leksand 0247-79 78 00 / Rättvik 0248-125 00

●Vi utför slamtömning och torrsug
●Vi rensar avloppsledningar med högtryckspolare
Vi erbjuder tjänster till privatpersoner och företag!

Våra tjänster:
• Städning
• Flyttstädning
• Fönsterputsning
• Stugservice
• Trädgårdsarbete
• Slyröjning och trädfällning
• Sophantering
• Ved
• Hundpromenader
• Målningsarbeten
• Röjning och hantlangning på
arbetsplatser
• Fårskötsel

●Vi rengör vattenbrunnar och kör dricksvatten.
●Vi hyr även ut flak, containers och förrådscontainers.

●Vi tar emot verksamhetsavfall.
●Vårt dotterbolag BeWe Bränsle AB säljer villapellets inblåst i ditt förråd eller för avhämtning
hos oss.

Vi är ett flexibelt företag
med många möjligheter

Välkommen till Dalahänder!
Tel: 073-532 37 23
e-mail: info@dalahander.se
Vi har F-skattesedel och använder oss av RUT/ROT-avdrag.
Vi har utbildad personal och lämnar alltid garanti på utfört
arbete. Dessutom har vi en ansvarsförsäkring.
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Åkerivägen 4 Rättvik 0248-124 21
www.werpersakeri.se
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Ved säljes
Fin/prima björkved och blandved.
Sågad och kluven i önskad längd.
1 m3 / pall.

Bengt Smårs
Gärsgårdar

STUBBFRÄSNING!
Vill du få bort stubbarna
från tomten?

Tel. 0248-140 05
Mobil 070-593 08 79

Ring mig på
073-756 34 23
Magnus

Vi fixar er trädgård
Rensar, klipper & städar

Present- & inredningsbutik
där överskottet går till ett gott ändamål

*LOODRVVSn)DFHERRN6'5*nYDQ

Gåvan

-lUQDYlJHQ7HO
Åkerö centrum, LEKSAND
gSSHWWLGHU0nQIUH
v. 26-33 Mån-fre 10.00-17.00,
”
lunchstängt 13.00-13.30

Handelsträdgården i Insjön som Du måste hitta till!
Perenner - Plantor - Egen odling - Träd & buskar - Inspiration

Öppet: Mån-fre 9.30-18.00, lör 9.30-14.00 • Skolvägen 10, Insjön • 0247-400 32
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VÄLKOMMEN TILL DEN ANNORLUNDA KAKELBUTIKEN.
• Ballingslöv kök och bad.
• Vitvaror från kända tillverkare.
• Utan extra kostnad så gör vi hembesök och ritar upp ert kök.

Vi säljer den nya unika vacuum cleanern,
Dustett. Omställningsbart fäste. Smidig endast 43 mm hög.Passar lika bra på mjuka
som hårda underlag, inga lösa glidplattor
som lossnar. Svensk patent.

Vårt pris 249:-

Hjultorget Västra, Insjön
Tel: 0247–411 24, 072-733 2497, Lars-Erik 072–733 2499
Öppet: vardagar 10.00-18.00, lördagar 11.00-15.00

Vi finns på Facebook

DET RÄTTA VALET
- RUUKKI-TAK.
GJORT FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN.

Vi har direktförsäljning av:

Det viktigaste med ditt tak är att du inte ska behöva
oroa dig för det. Med Ruukki kan du vara säker på
riktiga kvalitetsprodukter som skyddar ditt hus i många,
många år.

Taksäkerhet, vattenavrinning,
plåtbeslag, takplåt, filter, ventilationsmaterial m.m.

För mer information vänligen kontakta vår partner Fart & Fläkt.

Classic

Monterrey

Elite

Öppettider:
måndag-fredag 7-16

Kom &
besök oss i
vår butik!

Finnera

Norsbro, Mårtas väg 6 Leksand • 0247-149 10 • info@fartoflakt.se • www.fartoflakt.se
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Sara – en allkonstnär
Hem i Dalarna har tidigare berättat om
Sara May Kahl som bygger och renoverar så ekologiskt som möjligt hemma på
sin gård i Falun. Här tar vi upp tråden
igen och kollar vad som hänt sedan sist.
Och som du kommer att märka är det en
hel del…
Hej Sara! Hur har det gått med ditt hus? Har
du flyttat in?
– Hej! Ja, det var ett tag sedan jag flyttade in
och jag trivs utmärkt i mitt lilla hus. Jag får ofta
frågan om jag är klar, men det kommer jag aldrig bli, det finns alltid saker att fixa, stora som
små. Det sista som jag gjorde färdigt var det
utrymme som jag hade planerat som toalett
men som nu blev en walk in closet. Efter att ha
bott in mig kände jag att jag prioriterade mer
förvaring framför en toalett inomhus, dasset
funkar utmärkt året om. Det skulle jag aldrig
trott för några år sedan!
Berätta lite om dina senaste projekt!
– Jag har sedan ett år tillbaka drivit eget företag vilket känns extremt kul och lärorikt.
Bara att själv få bestämma när jag jobbar
känns svindlande då jag ser mig själv som en
person med rätt dålig självdisciplin, men det
har funkat bra, så så illa kan det inte vara! Väldigt mycket stress släppte när jag accepterade
att jag inte är någon person som passar att
jobba 7–16 fem dagar i veckan. Jag jobbar i stället intensivt i perioder, det funkar mycket
bättre! De jobb jag utför är en hel del fönster-
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renoveringsjobb. Sen föreläser jag om mitt hus
och ekologiskt byggande, skriver krönikor,
texter och fotograferar, gör dekorationsjobb
och utsmyckningar. Dessutom har jag nu vid
29 års ålder insett att konst verkligen är något
jag mår bra av att hålla på med och som jag
dessutom är bra på. Dock så har jag ingen lust
att flytta på mig för att gå någon konstskola så
istället försöker jag ta tillvara på varje tillfälle
att lära mig mera och utvecklas i mitt skapande. I hela mitt liv har jag målat och ritat
porträtt och jag försöker utveckla och testa nya
tekniker. Närmast på agendan står att göra en
serie porträtt i torrpastell på kvinnliga countrymusiker till grrrlcollection.com.
Vad har du för planer för den här
sommaren?
– Det kommer att bli en hel del jobb. Jag har
några hus som står på kö för att få sina fönster
renoverade. Och så tycker jag att det är väldigt
kul att hålla kurser i just fönsterrenovering så
det har jag planerat in i juli.
Sen blir min köksträdgård större och större för
varje år som går så där
spenderar jag en hel del
tid. Förra året var jag helt
självförsörjande på grönt
under sommarhalvåret
vilket var fantastiskt!
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Den nya generationens elteknikföretag med
professionella och innovativa helhetslösningar
s $ET SENASTE INOM BELYSNING
s %LINSTALLATIONER
s ,ARMINSTALLATIONER
s +.8 SMARTA HEM
s 3ERVICE 4EKNIKER

Din säkerhetsleverantör i Dalarna
i samarbete med OvanSiljans EL, erbjuder G4S kundanpassade säkerhetslösningar inom bland annat
hemlarm, larmcentralstjänster och CCTV.

INFO SEGSCOM \     \ WWWGSSE

• Isolering
• Utbyggnader
• Renoveringar
• Takbyten

    \OVANSILJANSELSE
INFO OVANSILJANSELSE

Funderar ni på att sälja huset,
bostadsrätten eller tomten?
Ring till oss så berättar vi allt om
våra förmånliga försäljningsvillkor

  
Utgiven av Eric Thors Fastighetsbyrå
AB, Rättvik • 2013 • Nr 2

Hur vill du bo i Rättvik med omnejd?

Vi har villor, fritidshus, bostadsrätter
, tomter eller hela gårdar
med uthus och ängar – mycket att välja
bland.

BostadsGuiden nr 1 2014 utkommer före
Midsommar. För er som vill ha med ert hus till
försäljning finns det fortfarande platser kvar.

Att välja rätt mäklarföretag är början till
en bra aﬀär – vänd er med förtroende
till oss, 41 år i branschen

RING LARS SPARF
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