
BOSTADSGUIDEN
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.

Utgiven av Eric  Thors  Fast ighetsbyrå AB,  Rättvik  •  2016 •  Nr  2

Se våra objekt på internet: hemnet.se, blocket.se, bovision.se och ericthors.se
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Varsågod!
Du håller nu årets andra
BostadsGuide i din hand.
Kanske finner du här ditt
nya boende.
Har du vänner och 
bekanta som söker hus i 
Siljansbygden? Ring oss
så sänder vi dem en 
Bostadsguide. Läs den
även på internet
www.ericthors.se,
www.bokstaven.se klicka
er in på Bostadsguiden.
Finns det inget som 
passar – ring oss ändå, 
vi kanske fått in huset 
du söker.

Du som funderar på att
sälja! Kanske har vi redan
din köpare i vårt register. 
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Göran Thors Eric Thors

Omslagsfoto: Magnus Åker

Att välja rätt mäklare 
– är början till en 
bra affär!
Vår affärsfilosofi är enkel. Vi vill ha nöjda kunder.
Kunder som kommer tillbaka till oss.

Vi är ett privatföretag, helt fristående från banker, 
finansieringsinstitut, fastighetsbolag och liknande.
När vi medverkar i affärer är det i egenskap av för-
medlare. Några andra ekonomiska intressen har vi
inte. Därför kan vi vara neutrala och opartiska.

Vi stöder såväl säljare som köpare. När en
försäljning har skett skall båda parterna vara nöjda.
Det är en filosofi som vi tillämpat i 44 år.

Vår fastighetsbyrå är grundad 1945 och en av 
Dalarnas äldsta. Under 73 år har vi och föregående
ägare Anders Tiger förmedlat hus i Siljansområdet.
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Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se

 

25-meterspool, barnpool 
med lekhörna, bubbelpool, 

bastu, relax och café

80 stugor, 20 bäddar i vandrarhem 
och 310 platser på camping!

lör 12.00-16.00, sön stängt

1/9-31/5 mån, ons, fre 10.00-18.00, tis 10.00-20.00, 

Öppettider

bastu, relax och café
med lekhörna, bubbelpool, 
25-meterspool, barnpool 

 tors 12.00-20.00 1/9-31/5 mån, ons, fre 10.00-18.00, tis 10.00-20.00, 

bastu, relax och café
med lekhörna, bubbelpool, 
25-meterspool, barnpool 

 c i vattnet)0(+34tors 12.00-20.00  

13/8-31/8 10.00-20.00
Sommar 1-20/6 10.00-20.00, 21/6-12/8 10.00-22.00 

lör 12.00-16.00, sön stängt

Priser

Höst, vår vuxen 875:- barn/senior 675:-
Vecka 250:- sommar 350:-
Dag vuxen 65:- barn/senior 45:-

och 310 platser på camping!
80 stugor, 20 bäddar i vandrarhem 

 

Sommar 1-20/6 10.00-20.00, 21/6-12/8 10.00-22.00 

Hyr hela hallen för 1000:-/timme + moms
10-kort vuxen 650:- barn/senior 450:-
Helår vuxen 2050:- barn/senior 1750:-

Höst, vår vuxen 875:- barn/senior 675:-

rattvikscamping.seoch 310 platser på camping!
80 stugor, 20 bäddar i vandrarhem 

 

Hyr hela hallen för 1000:-/timme + moms
10-kort vuxen 650:- barn/senior 450:-
Helår vuxen 2050:- barn/senior 1750:-

enabadet.se, 0248-561 00rattvikscamping.se

Välvårdad dalagård, högt belägen i Utanåker med vacker utsikt över Siljan. Löpande underhållet och renoverat. 
Cykelavstånd till bad i Bysjön samt 5 min bilväg till skidspår i Söderås. Ca 10 min bilväg till Rättvik centrum med skolor, 
affärer, restauranger, resecentrum och bad i Siljan. Altan samt inglasat uterum om ca 25 kvm. Stor trädgårdstomt med träd-
gårdsland, växthus m.m. Boarea ca 125 kvm fördelat på 4 rok med matplats, hall, badrum, separat wc, uterum. Biarea ca 134
kvm. Källare med gillestuga, hall, allrum, tvättstuga, separat wc, relaxavdelning med dusch samt bastu. Vidare finns flertalet
uthus i varierande storlekar, däribland inrett härbre och smedja bägge med el samt sommarvatten, uthus med bastu, dusch
m.m. Fastigheten är besiktigad. Energiprestanda 84 kWh/m² år.
Tomt: 8.700 kvm trädgårdstomt. Pris: 2.685.000:- eller högstbjudande

Utanåker – dalagård med vacker utsikt över Siljan
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Välvårdad permanentvilla med underbar utsikt över Siljan. Belägen i populära Lerdal. Gång- och cykelavstånd till Rättvik 
centrum. Där finns serviceutbud såsom affärer, skolor, restauranger och resecentrum. Nära till bad i Siljan. Bra buss-
förbindelser. Bergvärme ger låg driftkostnad. Löpande underhållet och renoverat. Boarea ca 142 kvm fördelat på 5 rok med
matplats, hall, separat wc samt badrum. Biarea ca 142 kvm i källare med gillestuga, hall, hobbyrum, klädkammare, gästrum, mat-
källare, separat wc, tvättstuga, bastuavdelning med dusch, pannrum. Vidare finns stor altan med utespa samt vacker utsikt
över Siljan, växthus samt dubbelgarage om ca 50 kvm. Nytt tak 2016/2017. Fastigheten är besiktigad och energideklarerad.
Energiprestanda B 54 kwh/m2 per år. Tomt: 1.685 kvm trädgårdstomt. Pris: 3.085.000:- eller högstbjudande

Lerdal – med underbar utsikt över Siljan

Nybyggnation
Renovering

Badrumsrenovering
Puts- och murarbeten

Christer Rosendahl
Boda, Björkallén 75, 795 96 Boda Kyrkby • Tel. 0248-405 70, 070-626 53 61

christerrosendahl@home.se

Utnyttja
ROT-avdraget!

Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se
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Välskött villa i lugn bymiljö. Stor trädgårdstomt med bärbuskar, fruktträd samt porlande bäck. Närhet till fina natur- och
strövområden, bärmarker samt fiskevatten. Bad i Sinksjön inom cykelavstånd. Bra bussförbindelser. Ca 10 min bilväg till
Furudal med affär, skola, ishall m.m. Ca 20 min bilväg till Rättvik centrum med större serviceutbud såsom affärer, 
restauranger, resecentrum samt skolor. Löpande underhållet och renoverat. Boarea ca 162 kvm fördelat på 5 rok med
matplats, hall och duschrum. Biarea ca 46 kvm med matkällare, pannrum, förråd. Vidare finns kamin, balkong samt 
altan under tak. Garagebyggnad om ca 150 kvm med plats för 3 bilar samt förrådsutrymmen. Vedbod om ca 60 kvm.
Tomt: 3.440 kvm trädgårdstomt. Pris: 565.000:- eller högstbjudande

Gulleråsen – välskött villa med uthus och garage
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Utför alla typer av arbeten inom:
Ventilation
Plåtslageri 

och direktförsäljning av:
Ventilationsmaterial

Hängrännor och stuprör
Takplåt och tillbehör
Lister, beslag m.m.

Spiskåpor och takhuvar

Besöksadress och information: Tele. 0247- 149 10
Norsbro, Mårtas väg 6 Fax. 0247- 149 20
793 30 Leksand Mob.tel. 070- 666 02 57 
Mail: info@fartoflakt.se  

www.blanksglas.se
info@blanksglas.se

0248-171 93

ENTREPRENADENTREPRENAD
Telefon: 0737-297 521   Mail: erik@nallens.nuTelefon: 0737-297 521   Mail: erik@nallens.nu

Vi bygger efter 
dina önskemål!

        

ENTREPRENADENTREPRENAD
@@nanallens.nullnallens.nuens.nunallens.nu

ENTREPRENAD
nallens.nu@@
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Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se
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Vårt vallateam hjälper dig med vallningen inför Vasaloppen!
Kortvasan – Tjejvasan – Öppet spår – Halvvasan – Stafettvasan – Vasaloppet

Standardpaket 600:
inkl. grundparaffinering + lågfluor, glidvallning, fästvallning

Fluorpaket 800:
inkl. grundparaffinering + högfluor, glidvallning, fästvallning

Rengöring 150:

Ingen förbokning 
behövs. Lämna in 

dina skidor så tidigt 
som möjligt!

RÄTTVIK • Riksvägen 16 • Tel. 0248-103 33 • www.teamsportia.se

VALLASERVICE

Furudal – nära till skola, ishall och bad
Välskött villa, centralt belägen i Furudal. Rymlig och ljus interiör. Löpande underhållet och renoverat. Närhet till såväl fina
strövområden som serviceutbud såsom affär, café samt skola. Ca 400 m till bad i Oresjön. Golfbana, elljusspår/skidspår samt
ishall finns inom gång- och cykelavstånd. Bra bussförbindelser. Boarea ca 100 kvm fördelat på 3 rok med matplats, 
duschrum och hall. Källare med gästrum, pannrum, duschrum, hobbyrum samt tvättstuga. Vidare finns vedbod, 
gäststuga och uthus om ca 45 kvm. Trädgårdstomt i etage med fina grönområden, bärbuskar, fruktträd samt utepool.
Tomt: 1.770 kvm trädgårdstomt. Pris: 795.000:- eller högstbjudande
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Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se

Lerdal – byggt 2012 med vacker utsikt över Siljan

Lättskött och mycket välvårdad enplansvilla i 7-8 tums timmer och i hög standard. Belägen med vacker utsikt över
Siljan samt gångavstånd till centrum, slalombacke, flertalet restauranger samt till strövområden. Bra bussförbindelser.
Låg driftkostnad. Boarea ca 123 kvm. 4 rok med matplats, hall, duschrum samt bad/duschrum. Vidare finns 
braskamin, centraldammsugare, stort garage, växthus, utespa och stor altan mot Siljan. Förråd. Gäststuga 
om ca 18 kvm med duschrum, trinettkök med matplats, sovloft samt altan mot Siljan. Fiberanslutet.
Tomt: 1.555 kvm hörntomt. Pris: 4.295.000:- eller högstbjudande
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Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se

Lättskött timmervilla byggt 1994 i fint välskött skick. Högt belägen i lugnt och fritt område, nära natur och strövområden.
Cykelavstånd till bad. Ca 10 min bilväg till Rättvik centrum med affärer, skolor, restauranger m.m. Löpande underhållet
och renoverat. Boarea ca 85 kvm, 3 rok med matplats, hall, duschrum samt tvättstuga. Vidare finns öppen spis med 
insats, vedspis. Friggebod i timmer. Bra parkeringsmöjligheter på tomten samt möjligheter att bygga garage.
Tomt: 2.831 kvm naturtomt. Pris: 1.785.000:- eller högstbjudande

Västgärde – välskött timmerhus byggt 1994

48 sidor bra hus att inspireras av.
Beställ katalogen på www.brahus.se 

Ny katalog ute nu

KVALITET HELA VÄGEN: TRYGGT, PERSONLIGT, FLEXIBELT

Bäst på trähus
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Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se

Gärdebyn – byggtomt med utsikt över Siljan
Byggtomt i Vidablick, högt belägen med utsikt över Siljan. Här finns möjlighet att bygga permanent alternativt 
fritidshus. El finns vid tomtgräns. Kommunalt VA ingår, anslutnignsavgifter betalda. Närhet till natur, fina skidspår,
skoterleder och fina strövområden. Ca 15 min till Rättvik centrum med serviceutbud såsom affärer, skolor, 
restauranger och resecentrum. Området har egen förening med god ekonomi.
Tomt: 1.155 kvm naturtomt. Pris: 450.000 eller högstbjudande 
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Sjönära fritidsställe med båtplats/ brygga i Rällsjön samt högt läge med utsikt över Rällsjön. Stora naturområden med
bärmarker, strövområden runt knuten. Nära till Bjursås Ski Center, Falun med butiker restauranger m.m. 
Boarea ca 35 kvm fördelat på allrum med köksdel. Vidare finns Härbre/ gäststuga ca 10 kvm Lillstuga/gäststuga 
ca 28 kvm inkl inglasad veranda. Utetoa. Förrådsbyggnad. Samtliga byggnader i timmer.
Tomt: 2.100 kvm naturtomt. Pris: 395.000:- eller högstbjudande

Bjursås/Rällsjön – nära naturen med sjöutsikt

Lisbeth Mats Per Jenny

9
SVERIGES STÖRSTA VITVARUKEDJA

Storgatan 15, RÄTTVIK, 0248-126 00

Din
butik

VILKEN SUCCÉ!
NYA cannvac Q HEAT  665

665
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Välkommen till det 
proffsiga och sakkunniga 
byggmaterialföretaget!  
Vi löser dina problem.

Vi erbjuder dessutom vår tjänst Monterat & Klart

Oavsett vilket 
byggprojekt du 

har, kom in till oss 
så hjälper vi dig 

från början 
till slut!

Vi har e� komple� sortiment inom järn, bygg och färg.

Kom in till oss så berä�ar vi mer!

till slut!
örjan ån b
er vi dig 

frfrån b
er vi dig 

ån b
så hjälp

om in till oss , kharhar, k
ojekt du ggpryb

et sett vilkvvsett vilkOa

Villa belägen i Norrboda med gång/cykelavstånd till bad. Ca 15 min bilväg till Furudal med affär, bank, badplatser, golfbana
och ishall. Boarea ca 86 kvm. 4 rok med matplats, hall, duschrum. Biarea ca 65 kvm med tvättstuga, pannrum, hobbyrum,
garage samt matkällare. Vidare finns altan under tak, olja-ved- och elpanna från 2009. Uthus ca 65 kvm. Gäststuga ca 16 kvm
med el. Tomt: 2.625 kvm naturtomt. Pris: 425.000:- eller högstbjudande

Norrboda – nära till bad och fiske
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Mindre hyresfastiget i bra skick belägen efter Siljansvägen i Lerdal med vacker utsikt över Siljan, kyrkan och Rättvik. 
Gångavstånd till centrum, bad, båthamn 200 m.  Fastigheten inrymmer lgh 1: boarea ca 50 kvm 2 rok, duschrum, hall samt 
balkong och öppen spis. Lgh 2:  boarea ca 50 kvm 2 rok, duschrum, hall samt balkong och öppen spis. Lgh 3: boarea ca 120 kvm
4 rok duschrum/badrum, hall, två balkonger och 2 öppna spisar. Lgh 4: boarea ca 50 kvm 2 rum och pentry, badrum. Vidare
finns gemensam tvättstuga, förråd till alla lägenheter. Bilplatser med motorvärmare. Uppvärmning pelletspanna med stort 
pelletsförråd. För mer info om hyror, drift m.m. kontakta oss. Tomt: 1.635 kvm. Pris: 2.985.000:- eller högstbjudande

Lerdal – fastighet med fyra lägenheter
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Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se
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Storgatan. 21, Rättvik • 0248-106 66

Vi fixar det

nya Digitala

hemmet

16

Välskött fritidshus/permanentvilla i Furudals Bruk. Belägen i vackert 
naturområde med närhet till Tanumdammen /Nysjön. Sjöutsikt samt 
närhet till golfbana, fina fiskevatten, strövområden samt badplatser. 
10 min till ishall, affär, skola, bank. Renoverade ytskikt 2011-2012, 
därefter löpande renoverat och underhållet. Installerad luftvärmepump 2012.
Boarea ca 120 kvm fördelat på 4 rok med matplats, hall, duschrum samt pann-
rum. Vidare finns gammal jordkällare, altan samt oinredd vind. Stor tomt med
bärbuskar samt syrenbuskar. På fastigheten finns stort uthus samt hönshus.
Tomt: 4.466 kvm trädgårdstomt. Pris: 885.000:- eller högstbjudande

Furudals Bruk – nära till bad, natur och golfbana
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Vi säljer och monterar allt inom solskydd. Våra uppdrag rör sig över stora delar av Dalarna
och vi har bred erfarenhet när det gäller kompletta solskyddslösningar.

Marki Persienn mellgardin r i Mörkläggning etc.

www.dalamarkis.se | dalamarkis@telia.com | 0762-37 66 91 | 0241-200 40 

Kontakta oss för ett gratis hembesök så hjälper vi er att skräddarsy just ert behov av solskydd.     

Välvårdat fritidshus/villa med poolområde och underbar utsikt över Siljan. Belägen i ett lugnt och omtyckt område.
Löpande underhållet och renoverat. Gång- och cykelavstånd till centrum där affärer, restauranger, skolor, 
resecentrum m.m finns. Nära till bad och båthamn i Siljan. Altan finns på såväl framsida som baksida. Boarea ca 90
kvm fördelat på 3 rok med matplats, hall, duschrum. Källare med duschrum, pannrum samt möblerbar hall. Vidare
finns två gäststugor om ca 20 samt 16 kvm. Stor insynsskyddad trädgårdstomt med både fruktträd och bärbuskar. 
Tomt: 2.553 kvm insynsskyddad trädgårdstomt. Pris: 2.285.000:- eller högstbjudande

Lerdal – med underbar utsikt över Siljan
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BRF-lägenhet i mycket bra skick renoverat senaste åren, centralt läge gångavstånd till centrum, resecentrum, bad i 
Siljan m.m. Boarea ca 68 kvm fördelat på hall, kök med matplats, renoverat duschrum, sovrum, vardagsrum med
Fransk balkong. Vidare finns förråd, tvättstuga, torkrum i källaren. Förening med god ekonomi. Gemensam uteplats
byggd 2015. Fiberanslutet statsnät. Kabel-tv ingår i avgiften ca 18 kanaler.
Avgift: 4.736:-/mån inkl värme, vatten, sopor, grundutbud kabel-tv. Pris: 465.000:- eller högstbjudande

Rättvik centrum – gångavstånd till det mesta

KVALITET OCH NOGGRANNHET

VÄLKOMNA ATT HÖRA AV ER.
073-98 58 588
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Onlinebokning. Öppet året om. 
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Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se

Orsa – välskött hyresfastighet med centralt läge
Välvårdad hyresfastighet mitt i centrala Orsa med gångavstånd till det mesta. Bruksarea ca 430 kvm bestående av 
kontorsrum i olika storlekar, personalutrymmen, toaletter, receptionsdel samt stor förrådskällare. Vidare finns fiber, 
fjärrvärme, flertalet p-platser med el, lastkaj, fin innergård m.m. Fastigheten är delvis uthyrd
Tomt: 2.492 kvm med parkering. Pris: 1.985.000:- eller högstbjudande

N
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Plintsberg – högt belägen med vacker utsikt över Siljan

21

Timmervilla i mycket fint skick. Högt belägen i lugnt område med vacker utsikt över Siljan. Låg driftkostnad. Löpande tillbyggd,
underhållet och renoverat. Gång- och cykelavstånd till golfbana, affär, bad, fina strövområden samt till ett flertal bra 
restauranger, hotell och spa-anläggningar. Nära skidspår och skoterleder. Ca 15 min till Leksand och Rättvik. Stor 
gärdsgårdsomsluten trädgårdstomt. Boarea ca 72 kvm fördelat på storstuga med köksdel samt sovalkov, hall, badrum, stort 
sovrum och klädkammare. Biarea ca 20 kvm med ateljé/garage. Vidare finns altaner med utsikt mot Siljan med såväl morgon-
som kvällssol. El-ansluten gäststuga, carport.Tomt: 2.174 kvm trädgårdstomt. Pris: 2.885.000:- eller högstbjudande
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Behöver du...

...dränera runt ditt hus, nytt avlopp, 
eller går du i byggnadstankar och är

i behov av en ny grund.  
Kontakta Mats på Mases Spräng & Mark.

Vi utför även andra markarbeten, 
samt borrning och sprängning.

Kajgård Mur & Kakelugn
Ovanmyra byväg 26, Boda Kyrkby • Öppet efter överenskommelse – ring
före! 0248-405 60, 070-621 55 59  •• info@kajgard.se • www.kajgard.se

Dalarnas mysigaste 
spisbutik ligger i 

Boda, Rättvik!

Besök vår utställning med mer än 60
eldstäder varav 15 som vi eldar i!

Kom och se våra produkter i 
verkligheten – vi tänder gärna en brasa!

24

Nu har vi även vedeldade pizzaugnar!

GRATIS
RÅD!

Vad gör du när du får 
svår smuts på din fastighet? 

Till dig som är fastighets- eller husägare

Ring oss! Du får gratis konsultation om hur du får 
bort svårt smuts både på insidan och utsidan av din 
fastighet. Naturligtvis helt utan förpliktelser. Vi är 
Sveriges ledande företag inom specialrengöringar 
och har hjälpt hundratals fastighetsägare med svåra 
rengöringsproblem. Till exempel kan vi hjälpa dig med:

 Fasadrengöring
 Taktvätt
 Soprum
 Entré & portspolning
 Markistvätt
 Fågelskydd
 Klottersanering

Kontakta oss idag – ring 0708 86 05 60
Huvudkontor: 020-36 40 40
info@specialrengoringar.se   www.specialrengoringar.se

22
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Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se

Lättbyggd tomt belägen i omtyckta Altsabyn med utsikt över Siljan, cykel/gångavstånd till skola, bad i Tina/Siljan 
närhet till natur och strövområden. Ca 10 min bilväg till Rättviks centrum samt bussförbindelser inom gångavstånd.
Detaljplan Södra Nolänget. Kommunalt VA + El vid tomtgräns Anslutningsavgifter tillkommer.
Tomt: 1.402 kvm naturtomt  Pris: 285.000:- eller högstbjudande

Altsarbyn – med utsikt över Siljan



23

Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se
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Q

Byggtomt nära sjön Amungen med badplats, fiske, stora strövområden. Bärmarker inom gångavstånd. El-anslutning
finns i närheten. Byggnadsplan (1974-06-25). Om förvärvstillstånd från Länsstyrelsen kan erhållas finns möjlighet att
förvärva en skogsfastighet om ca 0,98 ha i Dalstuga vilket medför att jakträtt erhålles i jaktvårdsområdet. Pris för bägge
fastigheterna tillsammans 175.000:-
Tomt: 2.643 kvm naturtomt. Pris: 125.000:- eller högstbjudande

Dalstuga – byggtomt nära sjön Amungen
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Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se

S

Fullt uthyrd hyresfastighet  med bra läge i Siljansnäs ca 10 min bilväg till Leksand . Välvårdad samt löpande underhållen
och renoverad under senare åren. Fastigheten är bestående av  8st lägenheter fördelat på 1 st 1rok  5st  2 rok  2 st  
3 rok  4 st lokaler i varierande storlekar 4 st garageplatser samt ca 6 st bilplatser. Bostadsyta uppgår till 517 kvm 
Lokalyta 180 kvm. Vidare finns balkonger, förråd, tvättstuga- torkrum,pannrum, cykelförråd m.m.
Tomt: 1.902 kvm delvis asfalterat samt grus och gräsytor Pris: ANBUD med fri prövningsrätt 
För mera information om fastigheten var vänlig kontakta oss 0248-100 33 eller info@ericthors.se 

Siljansnäs - hyresfastighet lgh och lokaler fullt uthyrd
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Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se

T

28

Låt oss göra en överlåtelsebesiktning innan du köper huset!

Vi utför även energibesiktningar.

Vill du 
förvissa dig
om att huset
är friskt?

08-591 211 80 • www.obmgruppen.se

Tomt i Björnarvets Fäbodar, näras Vasaloppsspåret, bad, strövområden samt skoterleder runt knuten. El finns ca 300-400
m från tomten. Väg finns till tomten.
Tomt: 3.390 kvm naturtomt med delvis skog. Pris: 95.000:- eller högstbjudande

Oxberg – byggtomt nära Vasaloppsspåret
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Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se

 Sjukgymnastik
 Fibromassage
 Hälsotester
 Friskvård för företag
 Rehabilitering
 Föreläsningar
 Personlig träning
 Gruppträning

Vi är väldigt mycket mer än ett gym!

Hjärligt välkommen till Koppjärk Du också! 
info@koppjark.se

Mer information om våra tjänster finner ni på vår hemsida

koppjark.se

Personlig tränare
 Din träning skräddarsys för 

 DINA behov.
 Du får hjälp att sätta 

 relevanta mål.

 Du når DINA mål snabbare.Stötvåg

Laser

Koppjärk Online
– tjänsten för snabb rehab

Våra sjukgymnaster hjälper 

dig ÄVEN på DISTANS 

via vår hemsida.
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Namn:______________________________________________________________________
on:_____________________________________________________________________

Detta är en fantastisk, trevlig takvåning, i en liten byggnad, med parkering inom området, på ett lugnt, fint, inhägnat,
väletablerat område (Parque la Carolina) med flera restauranger, 3 pooler, tennisbana,  1 km från Marbellas 
centrum, endast 200 m från den härliga kilometerlånga stranden med fantastisk strandpromenad. Den säljs delvis
möblerad och har två sovrum, två totalt nyrenoverade badrum, renoverat kök, rymligt vardagsrum. Total byggd yta
119m2 med ytterligare 25 m2 på den fina terrassen med utsikt över poolerna, trädgården samt det vackra berget
som omger Marbella. Runt området finns ett 15-20 tal restauranger inom 5 mins gångavstånd, barer, apotek, 
supermarkets och andra affärer. Bra bussförbindelser (45 min med direktbuss till Malagas flygplats). Busshållplats
för lokalbussar precis intill komplexet. Här blir man INTE beroende av bil. In till Marbellas centrum är det ca 1 km
och till lyxhamnen Puerto Banús, ca 4 km. Området har enormt stora grönområden med härlig trädgård.
Lägenheter inkommer  löpande och i olika storlekar,  prisklasser och lägen i området.
För mer information kontakta oss: 0248-100 33 eller info@ericthors.se

Spanien Marbella – lgh till salu på Golden Mile området
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Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se

Bo hos oss! På morgonen njuter du 
av en härlig frukostbuffé, till kvällen 
serveras god husman. Du kan träna, 

basta, bubbla och boka en skön 
massage eller annan behandling.

Kalasa hos oss! Fira stort som smått – 
vi skräddarsyr din fest.

Konferera hos oss! Boka t ex ett 
frukostmöte för ditt företag.

Visste du? Best Western är en ekonomisk förening, som alla 
Best Western hotell drivs Hotell Lerdalshöjden i privat regi. 

Medlemskapet i Best Western ger både oss och 
dig som gäst många fördelar. Varmt välkommen! 

/ Elisabeth Willner Perez med personal

0248-511 50, www.lerdalshojden.se

DSK
Skog AB

Källviksvägen 18

791 52 FALUN

Tel: 070-577 03 48

Fax: 023-651 97

E-post:

info@dskskog.se

30 31

Byggtomt med bra läge i populära och mysiga Utby. Gång- och cykelavstånd till bad samt fina strövområden runt 
knuten. Tomten är plan och lättbyggd och kommunalt VA och el anslutningspunkter finns i närhet. Förhandsbesked
bygglov är beviljat. Rättvik centrum ca 10 min bilväg samt bussförbindelser inom gångavstånd.
Tomt: 1.500 kvm efter avstyckning. Pris: 330.000:- eller högstbjudande

Utby – byggtomt med beviljat förhandsbesked
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Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se

32

GENVÄGEN
Öppet 

Mån–fre 13–16 
TEL 0248-510 90

www.rattviksel.se

W

Ett tillfälle att förvärva byggnadstomt i natursköna Dådrans Bruk. I priset ingår kommunalt VA, anslutning vid tomtgräns. 
Dådrans Bruk är en gammal bruksort vid sjön Ljugaren, med mycket gamla byggnader. Gångavstånd till badplats, fiske i sjön,
stora strövområden med bärmarker. Ca 15 min bilväg till livsmedelsbutik i Bingsjö. 
Tomt: 797 kvm naturtomt med delvis skog. Pris: 95.000:- eller högstbjudande

Dådran – byggtomt nära till bad och fiske
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Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se

av dörrar, möbler m.m.

Mattias 073-814 67 41
Håkan 070-366 84 81
www.dalalven.nu

Västberg – med cykelavstånd till bad, Dalhalla
Charmig villa i byn Västberg nära till strövområden, Dalhalla, badplats, skola. Vacker utsiktöver nejden från altanen.
Boarea ca 89 kvm 4 rok med matplats, sep wc, hall. Biarea med pannrum, duschrum med tvättmaskin, matkällare,
grovingång. Vidare finns ö-spis, stor altan, jordvärme som ger låg driftkostnad, fina trägolv.
Tomt: 1.065 kvm trädgårdstomt. Pris:  775.000:- eller högstbjudande
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Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se

Föredetta Mora bildemontering belägen i Selja ca 10 min från Mora. Genomförd miljöprovningsplan utan 
anmärkningar. Verkstadsfastighet ca 400 kvm innehållande verkstad, kontor, personalutrymmen med golvvärme. 
Vidare ingår i priset ca 200 ton järnskrot, lastmaskin, kranbil, diverse verktyg och inventarier. 
Gjuten betongplatta ca 220 kvm med omonterad stålstomme finns på området. Kommunalt VA. El. 
Tomt: 13.695 kvm inhängnat med staket. Pris: 1.745.000:- eller högstbjudande

Mora/Selja - fd bildemontering med järnskrot och inventarier
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Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se

35

Uthyrning av golvslip!

Utnyttja ROT-avdraget!
Torget, HSB-gatan 3, Rättvik • Tel. 0248-106 80

Må–fre 09.00–18.00 • Lördag 09.00–14.00 • Lunchstängt 13-14

Välskött industribyggnad belägen på Borns industriområde. Bra in- och urlastningsmöjligheter, både ute och inne,
samt bra parkeringsytor. Stor tomt gör det möjligt för ytterligare byggnation. Bruksarea ca 1250 kvm med kontor, 
personalutrymmen, industri/verkstadslokaler, förråd.   
Tomt: ca 10.000 kvm efter Lantmäteriförrättning. Pris: 1.800.000 acceptpris

Orsa – industrifastighet med asfalterade parkeringsytor

Gör hela jobbet!
Alcro har produkterna
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Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se

Två st fastigheter om 4,5 ha/st med beviljat förhandsbesked bygglov/lantbruksenheter i Tenninge området en del av
norra Siljansringen med ett underbart ostört läge vid Skattungsjön. Vacker panorama utsikt över soliga 
Skattungviken, skoter/vandringsled direkt in på knuten, ca 3,5 timmes bilfärd från Stockholm. 
Förvärvstillstånd erfodras. Möjlighet till jakt, fiske. Servitutsavtal kommer att skrivas på marken nedanför 
respektive fastighet. Bilväg finns till tomterna. Tomt: ca 4,5 ha fastighetsareal med skog. Servitutsavtal kommer
att skrivas på marken nedanför respektive fastighet. Pris:  595.000:- per enhet eller högstbjudande

Furudal Tenninge - lantbruksenheter vid Skattungsjön

38

servitutavtal in
går

Vi åtar oss auktioner 
av alla de slag, 
gårdsauktioner, 

verkstadsauktioner, 
konkursauktioner etc. 

Varor mottages till 
kommande auktioner.

Ring för mer information.
Anbud tas emot på mobilen

eller via faxnr.

AUKTIONER
Rättvik
Auktionist: Roland Pettersson

Tel. 0248-516 00, 516 70, 070-320 25 30
Fax 0248-516 71  •  www.rpbil.com/auktioner
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Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se

39 Timmerhus • reparationer 
utbyggnader • renoveringar

nybyggnation

Ä

Charmigt fritidshus/torp nära Dalälven, mark samt vattenrätt finns vid Dalälven. Närhet till båthamn, badplatser 
centrum med skolor, affärer, restauranger Bra tåg- och bussförbindelser inom gångavstånd.  Boarea ca 70 kvm. 3 rok med 
matplats, hall. Uthusbyggnad. Del i Noret 17:28 med strand-slogbod, vattenrätt.
Tomt: 2.104 kvm strandtomt. Pris: 965.000:- eller högstbjudande

Mora/Noret – närhet till bad och båthamn
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Ulf Back 0248-609 150

Vi levererar och monterar allt inom rör till 
privatpersoner och företag i Siljansbygden.

Välkomna till RÄTTVIKS VVS!

vi hjälper er med slam- & torrsug...
... containerlösningar
... verksamhetsavfall
... sand, grus och matjord

business as usual!
Bengt Werpers Åkeri 
är nu en del av SUEZ, men hos oss är det

hör av er till oss för gamla och nya behov

0248-124 21  | www.werpersakeri.se

Kallt i vinter? – Köp dina pellets hos oss!
Finns för både leverans och avhämtning.

Våra öppettider
41
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Lägger 
platta och 

låglutande tak

070-876 15 16

Tillverkar SPORTSTUGOR
och VILLOR

– allt efter kundens ritning och önskemål

Stora Ind.området, Rättvik • Tel./Fax 0248-36 60 00
Christer Ollas 070-759 06 24 • www.ollas.se

45

Välkomna hälsar Maria, Carina, Kicki, Anita, Jessica, Karolina
www.handelsbanken.se | 0248-790 790

43
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Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se
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Ö

SerVice

FÖRSÄLJNING
SERVICE

PLÅTVERKSTAD
BILGLAS

DÄCK och FÄLG
www.rattviksbil.nu

Nyåkersvägen 2, Rättvik • Magne Stöa
Försäljning 0248-124 05

Verkstad 0248-123 22 • Fax 0248-123 41

46

• Städ hemtjänster i alla former
• Gräsklippning • Röjningar
• Busk och häckklippning
• Slagning av äng och åker

• Plöjning, jordfräsning
• Rabattskötsel och nyplanteringar

• Grävningar som dräneringar, 
trädgådsplantering m.m.

• Mindre byggjobb som uthus, vindskydd m.m.
• Plattsättning samt kanter, trappor m.m.

• Murar och uteplatser
• Transport av material som jord, grus, sand, 

ris, ved m.m. • Snöröjning, grusning
• Trädfällningar, gallring • Avancerad trädfällning

• Lyft och planeringsjobb m. hjullastare
m.m.  m.m.

Ring David på 070-271 68 08
www.davidnylander.se

Allt inom hem
och trädgård!

Byggtomt med bra läge i populära och mysiga Utby. Gång- och cykelavstånd till bad samt fina strövområden runt knuten.
Tomten är plan och lättbyggd och kommunalt VA och el anslutningspunkter finns i närhet. Förhandsbesked bygglov är 
beviljat. Rättvik centrum ca 10 min bilväg samt bussförbindelser inom gångavstånd. 
Tomt: 1.800 kvm efter avstyckning. Pris: 330.000:- eller högstbjudande

Utby – byggtomt med beviljat förhandsbesked
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TORGET RÄTTVIK TEL. 0248-100 60

I stort urval!
Välkomna in för att se och prova

PROFFSBUTIKEN
FÖR EN AKTIV

FRITID.
www.utesport.nu

Cyklar och skidor för hela familjen

Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se

Härmed utbjuds till försäljning  fastigheterna Del av Östergrav 3:6, Östergrav 9:7-3:7-25:6, del av Mårtanberg 19:4, Västgärde
7:13. Areal ca 23,4 ha. Produktiv skogsmark ca 21,9 ha. Totalt virkesförråd ca 3.335 m3sk, enligt Skogsbruksplan. 
Förvärvstillstånd erfordras. Eventuella förrättningskostnader tillkommer för köparen. 
Pris: 675.000:- eller högstbjudande

Östergrav/Mårtanberg/Västgärde – enligt skogsbruksplan 2016

AA
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En kontakt för alla 
hushållssmaskiner

Tel 0250-161 40
070-220 00 71

Epost mora@dhsab.se
www.dalahushållsservice.se

Service, installation och reparation av
alla typer av hushållsmaskiner och
luftvärmepumpar – oavsett märke.

Auktoriserade av 
Electrolux-koncernen och EHL. Torggatan 18 (polishuset), Rättvik

www.levia.se • 0248-205 75

• Hälsokontroller

• Läkarbesök

• Friskintyg

• Vaccinationer (även barn)

• Företagshälsovård

   

Ring din VVS installatör eller 0248-102 78 så hjälper vi dig
Radonett        info@radonett.com       www.radonett.com

Radonett ger
dig och dina barn ett 

sunt och friskt
 vatten!
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53 54Alltid välkommen till
Circle K RÄTTVIK

ÖPPET till

24!

Alltid
KORV för

Kaffe, smörgåsar, sub, 

sallader, våfflor, pizza,

filmuthyrning, gasol, livs,

biltvätt, apoteksvaror
m.m.

10:-

Nu även 
MJUKGLASS!

BB

Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se

Fritidshus/permanenthus i Östanvik 5 min bilväg till Furudal med golfbana, affär, bank, ishall. Huset mycket 
lämpligt för den händige då renoveringsbehov föreligger. Boarea ca 103 kvm fördelat på 2 lägenheter med vardera 
2 rok med matplats, duschrum, hall. Biarea ca 103 kvm med förråd. Vidare finns enkelt uthus.
Tomt: 1.198 kvm trädgård/naturtomt. Pris: 175.000:- eller högstbjudande

Östanvik - med gång/cykelavstånd till bad

Hos oss hittar du allt du behöver för

BAD, LEK och SPEL!
Mycket att välja på!

Välkommen!
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Hantverksbyn

DALAWÄRDSHUS +46 (0) 248-30250 www.dalawardshus.se

ÖPPET ALLA DAGAR!

BRA MAT - BRA PRIS
FRUKOSTBUFFÉ, LUNCHBUFFÉ & À LA CARTE

NI HITTAR OSS 3 KM SÖDER OM RÄTTVIK CENTRUM VID KORSNINGEN RIKSVÄG 69/70

HOTELL - RESTAURANG - HEMSLÖJD

HOTELLRUM FR. 475 KR PER PERS.

Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se

Välskött och i bra skick BRF-lägenhet med utsökt läge över 
Leksands Strands anläggning med pool, bad i Siljan, restaurang,
matbutik m.m. Leksands sommarland som granne samt fina ströv-
områden runt knuten. Cykelavstånd till Leksand och Tällberg. 
Boarea ca 53 kvm 2 rok med matplats, hall och duschrum Biarea
ca 20 kvm med TV-avdelning samt sovrum.  Hyresavtal för 
uthyrning är tecknat med Leksands strand, 2 veckor ingår för eget
bruk. För mera information kontakta oss.
Avgift: 3000 :- /mån inkl värme, vatten, sopor, kabeltv samt
internet. 
Pris: 785.000:- eller högstbjudande

Leksands strand – BRF-lägenhet med uthyrningsavtal
CC

55
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Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se

Spanien Marbella – 18 lägenheter för uthyrning
Costa del Sol, Solkusten, Marbella. 18 lägenheter för uthyrning  på ett lugnt, fint, väletablerat område som heter 
Parque la Carolina, Carolina Park, mitt i kända området "Golden Mile"med flera restauranger, 3 pooler, 1 km från
Marbellas centrum, endast 200 m från stranden och strandpromenaden. Kända hotellen Marbella Club samt Puente
Romano ligger nära. Runt området finns ett 15-tal restauranger inom gångavstånd, barer, apotek, supermarkets och
andra affärer. In till Marbellas centrum är det ca 1 km och till lyxhamnen Puerto Banus, ca 4 km. Området har
enormt stora grönområden med härlig trädgård.

För mer information kontakta oss: 0248-100 33 eller info@ericthors.se

TIMMERSTUGOR

Passa på att utnyttja ROT-avdraget 
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Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se

Ljusa fräscha kontor i kontorslanskap, 10 kvm 20 kvm 30 kvm stora inkl. el, internet, kök med lunchrum,
toaletter, dusch, tvättstuga, vilorum, fikarum. Vidare finns konferensrum som delvis ingår i hyran. Hiss
finns i huset. Tillfälliga möblerade kontor finns och går att hyra för kortare perioder, internet ingår. Bra
kommunikationer, buss och tåg inom gångavstånd. Restauranger, banker, m.m.  i direkt 
anslutning till kontoren. 

För mer information kontakta oss 0248-100 33, info@ericthors.se

Centrala Rättvik - kontorshotell för uthyrning

ee

Ring oss redan idag; 070-746 13 03 
eller 070-746 52 39

 

Vi �nns alltid där och agerar inom 30 sekunder vid inbrott eller brand. 
Trygga ditt hem och allt du hålller kärt med Verisure – Europas mest  
rekommenderade larmföretag.

Installera  

ett övervakat 

hemlarm!

Om du visste vad vi vet.

Vi vet att inbrottstjuvar håller ögonen på svenska hem och de vet var de lättast hittar dina 
värdesaker. Vi vet också att inbrott berövar din känsla av trygghet hemma.
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Vi rekommenderar varmt våra annonsörer och samarbetsparters för bästa
service angående trädgård, auktioner, möbler, trycksaker,

blommor, elavtal, barnkläder, renoveringar, nybyggnationer, boende, mat
och underhållning, skogstjänster, sport och fritid, bank och försäkring mm.

Tag gärna kontakt för offert och information.

På dessa kartor hittar du lätt var våra
objekt samt annonsörer ligger.

SiFFrOr = Annonsörer.    BOKSTÄVer = Objekt.

H = Bjursås
i = Norrboda
M = Kättbo

N = Orsa
O = Plintsberg
S = Siljansnäs

T = Mora
U = Spanien

Y = Mora
Z = Orsa
Ä = Mora

BB = Östanvik
cc = Leksand
DD = Spanien

3 = Mora
5 = Leksand

8 = Mora
10 = Leksand

16 = Falun
21=  Mora

30 = Falun
33 = Falun

36 = Leksand
37 = Mora
51 = Mora
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Funderar ni på att sälja huset, bostadsrätten eller tomten?
ring till oss så kommer vi till er och gör en KOSTNADSFri 

VÄrDeriNG samt reAViNSTBerÄKNiNG och 
informerar om våra

FÖrMÅNLiGA FÖrSÄLJNiNGSViLLKOr
� Varierande säljarpaket, kombinera fritt enligt det avtal du erhåller 
Energideklaration - Avflyttningsstädning - Säljarförsäkring dolda fel -
Hemnet avgift - Flytthjälp genom flyttfirma

� Våra objekt annonseras alltid i BOSTADSGUIDEN, Rättviksnytt samt på 
Internet; ericthors.se, hemnet.se, bovision.se blocket.se och hittahem.se.

� Passande objekt läggs ut på Tysk och Holländsk hemsida.
� Flygfoto samt översiktsvideo området ingår på
de fastigheter som passar.

� Beskrivningar är uppsatta i våra skyltfönster samt hos Handelsbanken 
Rättvik och Furudal.

� Bildskärmar finns hos Audio Video Storgatan, Centrum Lek & Hobby 
Storgatan, Rättvik Bowling och Krog, Eric Thors Fastighetsbyrå samt 
diverseandra platser/lokaler/skyltfönster.

� Har ni egen kund hjälper vi gärna till med kontraktsskrivning.

� Vi hjälper också till att hitta ersättningsbostad.

� Vi utför också värderingar, värdeintyg m.m.

� Vi har ett stort kundregister som letar bostad.    
� BOSTADSGUIDEN på Internet:bokstaven.seeller ericthors.se

Att välja rätt mäklare är början på en bra affär! 
Vänd er med förtroende till oss 44 år som Mäklare i Rättvik.
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