
BBOOSSTTAADDSSGGUUIIDDEENN
Utgiven av Eric  Thors  Fast ighetsbyrå AB,  Rättvik  •  2010 •  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.



Tryck 55844-10

Varsågod!
Du håller nu årets andra
BostadsGuide i din hand.
Kanske finner du här ditt
nya boende.
Har du bekanta som
söker hus i Siljansbyg-
den? 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. 

Att välja rätt
mäklarföretag
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 37 år.

Göran Thors Eric Thors

Omslagsfoto: Magnus Åker



Fritidshus i enkelt men bra skick samt ett fantastiskt
läge vid Siljan, egen strandtomt med möjlighet till
bad-båtbrygga. Vikarby centrum ca 5 min bilväg
Boarea ca 40 kvm fördelat på storstuga med ö-spis,
sovrum/allrum med våningssäng samt stort
panorma fönster mot Siljan. Vidare finns altan med
ö-spis mot Siljan samt under tak. 
Tomt: 1.290 kvm strand/naturtomt. 
Pris: 695.000kr Utgångspris.

Stumsnäs / Ickholmen 
– vid Siljans strand
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25-meterspool, barnpool, bubbelpool,
bastu, relax, solarium och café

Vuxen 60:- • Barn(7-12 år)/senior 40:-/dag • Vecka 250:-
Vår/höstsäsong Vuxen 800:-, barn/senior 600:- 15/8-31/12, 1/1-31/5

Helår Vuxen 2050:- Barn/senior 1750:-
Hyr hela hallen 1000:-/timme + moms

Mån,ons och fre 10-18, 
Ons udda v. Relaxbad 18-20
Tis 10-20

Tor 12-20 34 grader i vattnet
Lör och sön    12-16
Sommartid dagligen 10-20

Öppet:
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B Kvarngatan – gångavstånd centrum

Sekelskiftesvilla i charmigstil samt i bra skick, renoverad/ombyggd samt fortlöpande underhållen. Boarea ca 92kvm
4rok, matplats, badrum. Biarea ca 49kvm. Vidare finns altan under tak samt uthus med sommarrum. Friggebod. 
Tomt: 2.640kvm trädgårdstomt. Pris: 925.000kr  eller högstbjudande.

2

0248-102 28 | www.grillbuffe.se

Välkommen önskar Victor med personal!

Välkommen till Storgatan 17 för att äta från vår
Steakhousemeny eller avnjuta en av våra många drycker.  



Lerdal – högt beläget med utsikt mot Siljan
Gård i fint skick, lugnt fridfullt läge i Lerdal.
Stor altan med vacker utsikt mot Siljan. In-
synsskyddad gård med bärbuskar samt frukt-
träd. Nära till Rättviks centrum med skolor,
bad mm. Boarea ca 102 kvm 4 rok med mat-
plats, duschrum. Oinredd vind som kan inre-
das till ytterligare rum. Uthus ca 50 kvm med
förråd samt vedbod. Härbre ca 15 kvm. Ga-
rage.  Tomt: 3 888 kvm trädgårdstomt. Pris
1.800.000 kr Utgångspris.
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0248-134 00 • www.visitsjovillan.se

Välkommen till
Sjövillan Restaurang & Bar
med den fantastiska utsikten 

över Siljan

A la carte • Bar • Underhållning

Traktorer, snöslungor,
fyrhjulingar – finns hos

Trött på att skotta?
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D

Som helkund hos oss på Dalarnas Försäkringsbolag får du hela 25 % 

i bonus på dina försäkringar. Dessutom har du din ekonomi samlad 

på en och samma plats. Allt du behöver göra är att samla boende- och 

bilförsäkring, lönekonto och pensionssparande hos oss. Att byta 

bank är dessutom enklare än man kan tro. Kom in till oss så berättar 

vi hur. Mer information hittar du också på www.dalarnas.se.  

Välkommen! 

Dalarnas Försäkringsbolag
Slaggatan 9, Box 3, 791 21 Falun.
Tfn 023-930 00.

Du har väl upptäckt fördelarna 
med att bli helkund hos 
Dalarnas Försäkringsbolag?
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Röjeråsen – för den stora familjen

Helrenoverad villa med stora ytor samt mycket hög standard , belägen mitt i byn, 5 min till fina skidspår Tammer-
åsen. Boarea ca 220 kvm 9 rok med matrum, badrum , bastu avd med dusch, tvättstuga, sep wc. Vidare är huset till-
läggsisolerat, stam bytt VA samt ny el. Luft/Vatten pump. Central damsugare. Golvvärme. Braskamin samt vedspis.
Källare: 4 förrådsrum. Enkelt uthus. Tomt: 900kvm trädgård. Pris 1.650.000:- Utgångspris
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MONTERING
TILLVERKNING
FÖRSÄLJNING

6
ROLAND PETTERSSON

Ett begrepp för kvalité

AUKTIONERoch släpvagnar

Aukt. bilskrotare, 
Bildemolager, 

Röjeråsen tel. 0248-210 00 (skroten) 

Däckförsäljning
Berg Olles väg 8 (Stora Industriomr.),

Rättvik

Tel. 0248-516 00, 516 70.
Fax 0248-516 71

www.rpbil.com/auktioner

7

Fritidshus med lugnt fridfullt läge. Möjlighet till brygga samt båtplats vid Ore-sjön finns. Boarea ca 65 kvm 2 rok med
matplats. Lada av timmer ca 10 kvm. Tomt: ca 2 000 kvm naturtomt efter avstyckning. 
Pris 150.000 kr eller högstbjudande.

Östanvik  –  gångavstånd till
Oresjön med bad



Ingels – hyresfastighet i bra skick

Hyreshus med 5 lägen-
heter i varierande stor-
lekar samt i ett bra och
välvårdat skick. Vidare
finns gästlägenhet, 
tvättstuga, torkrum och
förråd. Fastigheten är
fortlöpande underhål-
let samt renoverad. 
Vidare finns uthus med
vedbod, förråd samt 2
garage. Garage. Altan. 
Tomt: 1 319 kvm träd-
gård samt naturtomt. 
Pris 2.000.000 kr 
Utgångspris.
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Färgbutiken på Torget!

Torget, HSB-gatan 3
Rättvik
Tel. 0248-106 80
Må–fre 09.00–18.00
Lördag 09.00–14.00
Lunchstängt 13-14

Kakel från

Vid foten av Rättviks Slalombacke

www.bruntegarden.se
Tel. 0248-79 87 70

Hotell
Restaurang
Bröllop
Konferens mm.

Passa på att utnyttja 

ROT-avdraget! 

G

9 10

FÄRG   � VÄGG   � GOLV   � KAKEL   � STÄD   

Lerdal – panorama utsikt Siljan

Villa/ Fritidshus med underbart läge i Lerdal gång-/cykelavstånd till Rättvik, restauranger inom 5 min gångavstånd,
stor fin tomt på nedersidan för byggnation av t.ex. gäststuga.  Boarea 131 kvm 5 rok med matplats, två duschrum, två
wc rum. Biarea med tvättstuga, förråd m.m. Vidare finns garage , balkong under tak, uteplats. 
Tomt: 1.760kvm trädgårdstomt. Pris:  1.875.000:- eller högstbjudande



Hedslund – gångavstånd till Rättvik centrum
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H

Dela gärna upp 
betalningen räntefritt!

 
kistbord 100x73

 
soffbord svart/ek diam. 90cm

 vänster eller höger 330x220x156 cm 

 
180x200 cm ink bäddmadrass 
och ben Täcke och 
kudde på köpet

 
fåtölj från

 
3:a längd 
194cm från

 
bord med klaff + 4 stol vit/
ekfärg  120x75+40

 
soffbord vit 125x65

 
skulderzon 2 st 90x200 
inkl. bäddmadrass+ben
Täcke och kudde på köpet så 
länge lagret räcker.
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Bostadsrättslägenhet i bra skick, renoverad, nära skolor, skidspår samt golfbana. Balkong under tak med utsikt mot
innergård. Boarea ca 81,5 kvm 3 rok med matplats, badrum, klädkammare. Vidare finns tillgång till cykelförråd, 
källarförråd, matkällare, snickeriverkstad samt tvättstuga med torkrum. 
Avgift: 3.781kr per månad ink värme vatten sopor el och kabel-tv. 
Pris 175.000 kr eller högstbjudande.
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0248-511 50 www.lerdalshojden.se 

Välkommen att bo i en lugn miljö 
med vacker utsikt över Siljan och 
njut av god mat i vår restaurang 
Görgen på Höjden. 
Läs mer om vad som händer på 
höjden på www.lerdalshojden.se.

Utanåker – underbar utsikt över Siljan

Stor härlig tomt med beviljat bygglov ,belägen i det populära Södra Rättvik med bad 5 min bilväg samt gångavstånd
till skola ,skidspår. Bra bussförbindelser inom gångavstånd. Tomt: 5 000 kvm naturtomt med sjöutsikt.
Pris 475.000 kr eller högstbjudande

12 13
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Villa i bra skick belägen i Vikarbyn  centrum ,delvis utsikt över Siljan. Boarea ca 156 kvm 6 rok med matplats, 
badrum. Vidare finns bastuavdelning med sep wc,  ö-spis med insats, garage, förråd, balkong, uteplatser m.m 
Uthusbyggnad och vedbod finns. Tomt: 1 205 kvm fin trädgårdstomt.  Pris 1.100.000 kr Utgångspris.

Vikarbyn – 
gångavstånd till skola, bad och båthamn

Kajgård Mur & Kakelugn
Ovanmyra byväg 26, Boda Kyrkby (ring för vägbeskrivning)

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

Dalarnas mysigaste 
spisbutik ligger i 
Boda, Rättvik!

Besök vår utställning med mer än
40 eldstäder!

Öppet efter överenskommelse.
Ring före!

070-559 86 14
Allt inom: Skogsvård

Plantering • Rotkapning
Röjning & fällning 

längs ledningsgator

OOvvaannmmyyrraa  bbyyvväägg  1144
779955  9966  BBOODDAA  KKYYRRKKBBYY

14
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Tillfälle att förvärva hästgård i omtyckt by, ca 5,5 ha mark runt gården med härliga hagar i direkt anslutning till
stallet, fina kör och ridvägar iområdet. Bostadshus renoverat 2002-2007 Boarea ca 110 kvm 5 rok, duschrum. Vidare
finns Lillstuga fullt modern 2 rok,duschrum. Stora uthus med bla 4 moderna boxar, förråd m.m. Bagarstuga.
Tomt: 53.477kvm ängsmark, trädgårdstomt. Pris 1.595.000 kr eller högstbjudande.

Ö-Gärdsjö  –  hästgård med mycket mark

16
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Gärdebyn – vacker utsikt över SiljanL

Charmig villa i äldre stil med högt trivsamt läge samt cykelavstånd till centrum , bad
i Tina/Siljan m.m.Boarea ca 123 kvm 6 rok, med matplats dusch-rum. Biarea ca 80
kvm med förråd, bastu avd m.m. Vidare finns ö-spis, altan undertak mot Siljan, bal-
kong. Timmergäststuga i bra skick. Boarea ca 50 kvm 2 rok, duschrum, braskamin,
balkong. Hundgård. 
Tomt: 1.762 kvm trädgårdstomt. 
Pris 1.295.000 kr eller högstbjudande.  KRAFTIGT SÄNKT PRIS

17

DAVID NYLANDER AB

Snön kommer
snart!

Låt oss ta hand om 
snöskottningen i vinter.
Passa på att nyttja 

RUT-avdraget 
(halva kostnaden)

Boka NU!

18
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Bostadsrättslägenhet i bra skick nymålad 2010, gångavstånd till sko-
lor,centrum friluftsområde, ishall m.m Boarea ca 41 kvm med hall,
kök med matplats, badrum. Vidare finns uteplats under tak. 
Avgift: 2.395kr per månad ink värme vatten sopor samt el och
kabel-tv. Pris 110.000 kr eller högstbjudande.

30-80% RABATT

Fredag
12.00–18.00

Lördag och
söndag

11.00–16.00

Ingång AC-däckcenter • Riksvägen 16, Rättvik

Hedslund  – belägen
på bottenvåningen
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Tillfälle att förvärva mycket charmig hästgård, bra kör och
ridvägar i området, helrenoverat bostadshus samt ny-
byggd Lillstuga med alla bekvämligheter samt bra uthyr-
ningsmöjlighet. Boarea ca 210 kvm 6rok matplats,
dusch/tvättstuga   Vidare finns kakelugnar,vedspis, bras-
kamin m.m. Uthus med stall, förråd,höskulle m.m.
Tomt: 22.500 kvm trädgård samt fin hagmark belägen
runt fastigheten.
Pris 2.425.000kr eller högstbjudande

20

Svärdsjö/Backabro – 
hästgård med mycket mark

GENVÄGEN
Öppet 7-16 Lunch 12-13 

Lördagar stängt
TEL 0248-510 90



Gulleråsen – med uthyrningsmöjligheter

Bostadshus med lokaldel mot vägen lämplig för egen företagare etc. Boarea ca 148 kvm. 6 rok, matplats, två sep wc,
duschrum. Vidare finns affärsdel med kontor, inglasad balkong, balkong. Källare med bagarstuga, kombipanna,
matkällare, tvättstuga, garage. Hus 2 med 2 st lägenheter om 2 rok gemensam wc samt två stora förrådsrum 
vedspisar finns. Tomt: 1 132 kvm trädgårdstomt. Pris 495.000:- eller högstbjudande

21

1177

R O L L U P S
T R Y C K S A K E R
B A N D E R O L L E R

V E P O R
P A P P E R  

A F F I S C H E R  

Ring oss 0248-136 00

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

O

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 
FÖRSäLjNINGSVILLKOR och 

BOSTAdSGUIdEN.

BBOOSSTTAADDSSGGUUIIDDEENN
22001111  nnrr  11

uuttkkoommmmeerr  ttiillll  MMiiddssoommmmaarr



Sälen Högfjället – bra uthyrningsmöjligheter 
Genuint fritidshus i timmer belägen högt upp på snörika och soliga Renvägen i ett mycket populärt område mellan
Högfjällshotellet och Tandådalen. Skidleder samt kalfjället i direkt anslutning anslutning till huset, skidbackar,
restauranger m.m Tandådalen ca 1 km. Boarea ca 42 kvm 2 sovrum samt storstuga med matplats, ö- spis vidare
finns pentry samt  duschrum. Tomt: ca 1 500 kvm naturtomt efter avstyckning. Pris 1.200.000  kr Utgångspris.
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RÄTTVIK • 0248-105 10

Öppet
till 24!

Välkommen önskar
Agneta med personal!

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

22 23
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Q

För mer information ring 
0248-518 40, 070-577 13 19

Kapad och kluven
ved säljes

Frakt inom siljansregionen
kan ombesörjas.

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!

Furudal – i mycket bra skick
Välvårdad villa med bra läge i Tillhed fin utsikt över Prästtjärn
samt gångavstånd till bad fiske-affär-ishall-skola m.m. 10 min
bilväg till golfbana- bruket m.m. Boarea ca 112kvm 4 rok med
matplats, duschrum samt badrum. Vidare finns inglasat 
mysigt uterum, garage med gästdel, lekstuga samt växthus. 
Tomt: 884kvm lättskött trädgård
Pris 685.000 kr eller högstbjudande

24 25
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R NYPROdUKTION AV BOSTAdSRäTTER I CENTRALA RäTTVIK 
I SAMARBETE MEd BÖRjES BYGGNAdS AB

Nu är det dags för att lämna Intresseanmälan samt boka in er för Informationsmöte för Bostadsrätter i BRF Skolan hörnet Dalagatan / Ågatan med ett mycket centralt läge
gångavstånd till affärer, skolor, dagis , Siljan och mycket mera , det kommer att byggas 2-3-4 rok med matplats, duschrum med tvättpelare, balkong eller uteplats. Hiss kom-
mer att finns i husen. Carport/Bilplats med motorvärmare. Grovtvättstuga samt samlingslokal m.m i separat byggnad.

• Fasta priser utan budgivning.
• Möjligheter att göra tillval och påverka ytskikt samt   färgval
• Informationsmöte kommer att ske början Feb 2011 där vi kommer att svara på frågor samt informera om priser, månadsavgifter m.m
• Byggstart planerad till våren 2011 med beräknad inflyttning tidigt våren 2012

För att lämna Intresseanmälan samt att boka in er för Informationsmötet  ring oss 0248-100 33 eller gå in på våran Hemsida  www.ericthors.se och fyll i anmälan. 
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RNYPROdUKTION AV BOSTAdSRäTTER I CENTRALA RäTTVIK 
I SAMARBETE MEd BÖRjES BYGGNAdS AB

Nu är det dags för att lämna Intresseanmälan samt boka in er för Informationsmöte för Bostadsrätter i BRF Skolan hörnet Dalagatan / Ågatan med ett mycket centralt läge
gångavstånd till affärer, skolor, dagis , Siljan och mycket mera , det kommer att byggas 2-3-4 rok med matplats, duschrum med tvättpelare, balkong eller uteplats. Hiss kom-
mer att finns i husen. Carport/Bilplats med motorvärmare. Grovtvättstuga samt samlingslokal m.m i separat byggnad.

• Fasta priser utan budgivning.
• Möjligheter att göra tillval och påverka ytskikt samt   färgval
• Informationsmöte kommer att ske början Feb 2011 där vi kommer att svara på frågor samt informera om priser, månadsavgifter m.m
• Byggstart planerad till våren 2011 med beräknad inflyttning tidigt våren 2012

För att lämna Intresseanmälan samt att boka in er för Informationsmötet  ring oss 0248-100 33 eller gå in på våran Hemsida  www.ericthors.se och fyll i anmälan. 
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Exklusivt fritidshus med mycket hög standard samt i bra skick gångavstånd till mindre badsjö samt 10 min bilväg till
Furudal med affär-ishall-fina bad och fiskevatten-golfbana-bank m.m. Hus 1 helrenoverat  Boarea ca 88kvm 4rok med
matplats, duschrum. Vidare finns uterum, ö-spis, kakelugn,kamin. Hus 2 helrenoverat Boarea ca 96kvm 4rok med mat-
plats, badrum, bastu Vidare finns ö-spis, kakelugn,kamin.. Uthusbyggnader med förråd.garage m.m. Carport. Lusthus.
Grillkåta. Härbre. Tomt: 4.850kvm trädgård samt natur. Pris: 2.400.000:- eller högstbjudande

Östanvik – dalagård utöver det vanliga

S
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T

ANMÄL DIN FLYTT
30 DAGAR FÖRE

Tel. 0247-738 20

Flyttanmälan kan även
göras på vår hemsida
www.dalaenergi.se

Dala Energi – så mycket mer än ett elverk

Lättskött och i bra skick varande parhus renoverat 2010,  gångavstånd till bad och skola,affär. Boarea ca 96 kvm 4 rok
med matplats, badrum. Vidare finns tvättstuga, klädgarderober. Förråd samt bilplats med motorvärmare.
Tomt: 782 kvm lättskött trädgårdstomt. Pris 775.000 kr Utgångspris.

Vikarbyn – utsikt över Siljan

27 28

Pizza • Kebab
Sallad • Falafel

Dagens lunch må-fr 11-15
Öppet varje dag 11-22

Hemkörning vid större beställning

Välkomna!

Tel. 512 91



Torget – mycket centralt läge

2010-05-17 

  
 

 
 
 
 
 

FFYYRRKKLLÖÖVVEERRNNSS  SSTTUUGGBBYY 
Stugor: 3-6 bäddar, 21-46 m2. 2 km från Siljan och 
Rättvik. 18-håls golfbana 3 km. Kiosk, bastu, 
solarium. Trådlöst Internet. 
PPEERRSSBBOORRGGSS  SSTTUUGGBBYY   
12 stugor 100 m från Siljan, 3 km från Rättvik,  
6-bäddar, 80 m2 Golfbana 1,5 km. Trådlöst Internet. 
Öppet året om.  

 
 
 
 
 

FFYYRRKKLLÖÖVVEERRNNSS  SSTTUUGGBBYY  
80 stugor i underbar natur med utsikt över Siljan. 

0248-10765 
www.stugby.se 
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Södergårdens
Café & Chokladhus

Hemlagade pajer
Stenugnsbakade pizzor

Smörgåsar

Våra egna
teer

Gott 

matbröd

Välkomna!

Café  Chokladhus
�Södergarden

Storg. 5, Rättvik • Tel. 0248-133 99

29 30

Ljus fin och öppen bostadsrättslägenhet med gångavstånd till Siljan, skolor, tågstation mm  Lägenheten är renove-
rad och i ett mycket bra skick. Balkong mot Torget. Boarea ca 39,5 kvm 1 rok med matplats, duschrum. Vidare finns
tillgång till cykelförråd, källarförråd samt tvätt-stuga med torkrum. 
Avgift: 1.587kr per mån ink värme vatten sopor samt kabel-tv
Pris 255.000 kr eller högstbjudande



Vikarbyn – underbar utsikt Siljan

Anrika Kajsas Värdshus med gångavstånd till skola, affär, bad och båthamn vid Siljan. Restaurang med matsal, pub-
del, kök, förrådsrum, nybyggd hall med wc, städ m.m. Uthyrningsstugor/rum 5 st i varierande storlekar. Privat boen-
dedel 5 rok, nyrenoverat duschrum, underbar altan under tak mot Siljan. Vidare finns tvåbilsgarage, dubbel carport,
pool renoverad 2009, bussparkering, stor asfalterad bilparkering etc. Tomt: 7.455 kvm trädgårdstomt. 
Pris 4.795.000 kr Utgångspris
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RÄTTVIKS
ELEKTRISKA

AFFÄR
Öppettider kl. 7.30–16.00.

Ring 0248-101 77 • 070-621 76 92
Knihsg. 1B, Rättvik

Problem med 
hushållsmaskiner?

Vi 
servar 
allt 
inom 

hushålls-
maskiner.

31 32
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dalfors  – gångavstånd till Amungen

Fritidshus i bra skick med närhet till bad-fiske samt livsme-
del/ bensinbutik  samt ca 10 min till Furudal med golfbana
affär bank ishall m.m Boarea ca 85 kvm 3rok med matplats,
duschrum, Vidare finns bastubyggnad, inglasad altan
under tak. Härbre med gästdel. Tomt: 1.633 kvm trädgård
Pris 375.000kr eller högstbjudande



Östanvik – gångavstånd till bad
Fritidshus med fint läge i utkanten av byn, cykelavstånd till Oresjön, fina strövområden runt knuten. Bra fiskevatten
i området. Furudals centrum 10 min bilväg. Boarea ca 103 kvm 4 rok med matplats, duschrum. Förrådskällare som är
omdränerad 2009. Uthus. Tomt: 1.198 kvm natur samt trädgårdstomt. Pris: 250.000:-  eller högstbjudande.
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Rättvik 0248-79 88 80 • HSB-gatan 3
INTERNETBUTIK: www.ambond.se

Det mesta
inom

vintersport
Även 

begagnat

Det mesta
inom

vintersport
Även 

begagnat
Lägger 

platta och 
låglutande tak

070-876 15 16
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Z Vikarbyn – utsikt över Siljan

Stor byggtomt inom planlagt område samt ett högt fint läge vid vändplan, gångavstånd till skola, dagis, affär samt
bra bussförbindelser. Va samt el vid tomtgräns.Tomt: 3.034 kvm naturtomt
Pris: 250.000kr eller högstbjudande

36 37

UUnnggddoommss--
bbuuttiikkeenn  
ii  RRäättttvviikk

Storgatan 15, Rättvik   •   Tel. 0248-510 77

Kläder för 0-14 år

Ska du
köpa hus?

023-330 95 • www.obmgruppen.se

Vill du förvissa dig om att huset är friskt?
Låt då oss utföra en överlåtelsebesiktning
innan du köper huset!

Vi utför även energibesiktningar.

Ska du
köpa hus?

023-330 95 • www.obmgruppen.se

Vill du förvissa dig om att huset är friskt?
Låt då oss utföra en överlåtelsebesiktning
innan du köper huset!

Vi utför även energibesiktningar.

Vill du förvissa dig
om att huset är friskt?

Låt oss göra en överlåtelse-
besiktning innan du köper
huset!

Vi utför även energi-
besiktningar.



Sågmyra  – gångavstånd till bad
Fritidshus i timmer med lugnt ostört läge , gångavstånd till sjön Gopen samt naturen runt hörnet, beläget mellan
Rättvik – Falun. Boarea ca 25 kvm 2rok Vidare finns altan under tak. Tomt: 564kvm naturtomt
Pris:  235.000kr eller högstbjudande
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Ä Centrum – välvårdad bostadsrätt

Centralt belägen lägenhet gångavstånd till skolor,bad, friluftsområde, resecentrum m.m Boarea ca 54kvm fördelat på
Hall, kök med matplats, vardagsrum med fransk balkong, sovrum, badrum, klädgarderob. 
Avgift 3.400kr per mån ink värme vatten sopor samt kabel-tv. Pris: 220.000kr  eller högstbjudande

39

Öppettider: Vardagar 7-17, lördag 9-12
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�Vi utför slamtömning och torrsug

�Vi rensar avloppsledningar med högtryckspolare

�Vi rengör vattenbrunnar och kör dricksvatten.

�Vi hyr även ut flak, containers och förrådscon-
tainers.

�Vi tar emot verksamhetsavfall.

�Vi levererar sand, grus och matjord mm.

�Vi hyr även ut bajamajor.

�Vårt dotterbolag BeWe Bränsle AB säljer villa-
pellets inblåst i ditt förråd eller för avhämtning
hos oss.

Vi är ett flexibelt åkeri
med många möjligheter

Åkerivägen 4 Rättvik 0248-124 21
www.werpersakeri.se

40 41

www.insideoutside.se

Arkitektur & Konstruktion
i Rättvik

www.insideoutside.se

Arkitektur & Konstruktion
i Rättvik

www.insideoutside.se

Arkitektur & Konstruktion
i Rättvik

Byggtomt vid Siljans strand, bad samt båtplats finns i direkt anslutning till tomten. El vid tomtgräns. 
Förhandsbesked för bygglov, även tillstånd till avloppsanordning finns. 
Tomt: 1.200 kvm naturtomt efter avstyckning. Pris: 225.000:- eller högstbjudande.

Stumsnäs – strandnära
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Behöver du...

Lillhärdal  – 
med underbara 
skoterleder

Fritidshus/Villa beläget i Lillhärdal centrum , mycket passande för er som vi ha ett billigt fritidshus i område med bra
fiskevatten, strövområden, skoterleder, skidspår.Boarea ca 85 kvm 3 rok matplats,badrum. Oinredd vind. Uteplats.
Garage. Tomt: 1.337 kvm trädgård. Pris: 285.000 kr eller högstbjudande

42 43

...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.
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Välkommen till 

butiken i hästm
iljö!

SILJANS
HÄSTSPORT
Backavägen 44,vid Dalatravet Rättvik
Tel. 0248-100 33, 124 60, 070-555 09 18

Allt för hästen – till lågpris
Vi REAR ut ridartiklar till 50% RABATT

TÄCKEN I STOR SORTERING
Utetäcken vinter från 595:- • Bävernylontäcken vinter 750:-

Fleecetäcken med gjordar från 295:-
Hästskor för rid-trav samt övriga travartiklar i stor sortering

Butiken är öppen:
Vardagar 17.00–18.00 • Lördagar 10.00–13.00 • Travdagar under tävlingstid

 2009 ökade
mäklar-
förmedlade
affärer.

Välkommen 
du också!



Västgärde – cykelavstånd bad

Enkelt fritidshus
med stor
skogs/natur tomt.
Äldre byggnad ca
24 kvm med enkelt
kök allrum med
öppen-spis samt
våningssängar vi-
dare finns sovloft
med ö-spis, rum
med vedspis.
Brunn. 
Tomt: 10 200 kvm
med Saluån i
kanten.
Pris ANBUDS-
FÖRFARANDE
med fri 
prövningsrätt
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Profilkläder &  Arbetskläder
Fordonsdekor &  Dekaler
Skyltar &  Banderoller
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CC

LjUGAREN – tomter med 
nyttjanderättsavtal ner till vattnet

Byggtomter med bygglov, underbart läge ca 100 m från sjön, nyttjanderättsavtal finns för mark ner till sjön, väg fram till 
tomterna och till sjön finns samt grovplanerad väg in till tomten.Tomt 1: 1.196 kvm. Tomt 2:1.960 kvm. 
Pris: 225.000:- samt 285.000:- eller högstbjudande.

Luncha på 
Kajsas 

Värdshus
Dagens lunch 11.00-14.30 mån-fre
inkl. dryck, salladsbord, kaffe och kaka

Endast 80:-

Stora vägen 47, Vikarbyn • 0248-208 40, 208 70

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
Bystugevägen 1, Övermo Fax. 0247- 149 20
Box 228   793 25 Leksand Mob.tel. 070- 666 02 57 
Mail: info@fartoflakt.se  

47
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Allt inom Rör
Rättvik 0248-737 40
Leksand 0247-141 25
Utom arbetstid 070-621 85 58
Tholéns väg 2, 795 32 Rättvik

www.yit.se

Service och installationer
Pelletsbrännare

Värmepumpar och pannor
Avkalkning

Lagerförsäljning
Badrumsinstallationer

SVERIGES STÖRSTA VITVARUKEDJA

Storgatan 15, Rättvik • 0248-126 00

Succé!!!
För vårt nya sortiment

av vitvaror med

9
F. d. Bäckes & Rabattvaruhuset

SVERIGES STÖRST A VITVARUKEDJA

RÄTTVIK, Storgatan 15, 0248-126 00

Din
butik

DD dals Ed – sekelskiftes-
hotell med underbar utsikt

Hotell mitt i centrala Ed gångavstånd till affärer, bad, tågstion m.m fortlöpande renoverat samt underhållet och i ett bra skick.
Huvudbyggnad: med reception, garderob, toaletter, restaurang, uteservering, inglasad uteservering, 25 st rum samtliga med
dusch eller badrum samt i bra skick och i olika storlekar, konferenssalar, punchverandor, sällskapsrum, fullt utrustat samt
godkänt kök, allt i mycket smakfull sekelskiftesstil. Vidare finns nattklubb med egen ingång, barer, toaletter, dansgolv m.m.
Annexbyggnad: med ytterligare 13 st rum i bra skick med duschrum samt i olika storlekar samt vissa med pentry, här finns
också rum med bastuavd., verandor, balkonger mot Lilla Le, denna del går att stycka av som egen fastighet för tex vandrar-
hem, ombyggnad till lägenheter etc. Vidare finns på denna sida också garage, förråd, tennisbana m.m.

49 50
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För mera information var vänlig kontakta oss.
Tomt: 6.669 kvm sammanlagd area ,trädgårdstomt, parkeringar, tennisbana 

Pris: Del 1  Hotellbyggnad 4.200.000:- eller högstbjudande inkl. inventarier
Del 2  Annexbyggnaden Anbudsförfarande med fri prövningsrätt

VAD GÖMS I DIN SKOG?

Specialist på timmer  |  www.wedaskog.se

I varje skog �nns dolda värden. Utmaningen är 
att hitta dem. Som specialister på timmer lägger 
vi mer tid på att identi�era din skogs varierande 
kvaliteter. I dag säljer våra sågverk färdigbehand-
lat trä åt bland annat möbelsnickerier och
brobyggare, men även japanska tempelarkitekter
har upptäckt styrkan som löper genom alla våra 
led. Till den styrkan hör du och din skog.
Just nu betalar vi rekordmycket för alla sortiment 
i din skog. Hör av dig till någon av oss så berät-
tar vi mer.

Lars Haga, 076-130 00 76, 010-15 00 167, 
lars.haga@wedaskog.se

Per-Åke Larshans, 070-294 18 52, 010-15 00 165, 
per-ake.larshans@wedaskog.se



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 = Objekt.    BOKSTÄvER = Annonsörer.
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Har ni huset har vi köparen
vänd er med förtroende till oss, 37 år som mäklare i Rättvik

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.
� Våra objekt annonseras alltid i BOSTADSGUIDEN samt på

Internet; ericthors.se, hemnet.se och bovision.se, bildskärmar i våra och
Team Sportias skyltfönster. Beskrivningar är uppsatta i våra skyltfönster
samt hos Handelsbanken, Team Sportia och Rättviks Bowling & Krog.

� 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.

� Nu kan ni även se BOSTADSGUIDEN på internet.
Gå inpåbokstaven.seellerericthors.se
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