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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.
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Varsågod!
Du håller nu årets andra
BostadsGuide i din hand.
Kanske finner du här ditt
nya boende.
Har du 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.

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 förmedlare. 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 41 år.
Vår fastighetsbyrå är grundad 1945 och en av
Dalarnas äldsta. Under 69 år har vi och föregående
ägare Anders Tiger förmedlat hus i Siljansområdet.

Göran Thors

Eric Thors
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Gärdebyn- med vacker utsikt över Siljan

Timmervilla i välskött skick högt beläget i populärt område. Även passande för uthyrning/generationsboende då två
lägenheter med separata ingångar finns. Boarea ca 112 kvm 4 rok med matplats, hall, duschrum, ytterligare ett
arbetskök, bastuavdelning med dusch och tvättmöjligheter. Timmergarage med gästdel.
Tomt: 1.165 kvm trädgårdstomt med utsikt över Siljan. Pris: 2.325.000:- eller högstbjudande

Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se
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25-meterspool, barnpool med lekhörna,
bubbelpool, bastu, relax, solarium och café
Öppet:
1/9-31/5 mån, ons, fre 10.00-18.00, tis 10.00-20.00
tors 12.00-20.00 (+34o i vattnet) lör 12.00-16.00 sön stängt
Dag Vuxen 65:-, Barn/senior 45:Vecka 250:- Sommar 350:Höst, Vår Vuxen 875:- Barn/senior 675:-

Helår Vuxen 2050:- Barn/Senior 1750:10-kort Vuxen 650:- Barn/senior 450:Hyr hela hallen 1000:-/timme+moms

www.enabadet.se • 0248-561 00
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Risås fäbodar – kringbyggd Dalafäbod

Dalafäbod i bra skick samt bra läge och renoverad senaste året. Strövområden runt knuten samt närhet till bad.
Byggnaderna hör till de äldsta i fäboden och har omlagda tak, ny grund samt storstugan renoverat invändigt. Boarea
ca 25 kvm fördelat på hall, allrum med öppen spis och insats, arbetskök med vedspis, kyl och frys samt köksavlopp.
Egen borrad brunn. Två lador. Härrbre samtliga i timmer och i bra skick.
Tomt: ca 2.000 kvm för den som kan erhålla Förvärvstillstånd kan ytterligare 1,3 ha + jakträtt köpas.
Pris: 385.000:- eller högstbjudande Avstyckningskostnader tillkommer (gäller byggnader + tomt EJ skog)

Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se
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KVALITET HELA VÄGEN: TRYGGT, PERSONLIGT, FLEXIBELT

Bäst på trähus

Ny katalog ute nu
48 sidor bra hus att inspireras av.
Beställ katalogen på www.brahus.se
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Vålsveden - med gångavstånd till centrum

Välvårdad samt delvis renoverad villa med högt läge och vacker utsikt över siljan. Gång och cykelavstånd till skolor,
idrottsanläggningar, slalombacke m.m. Boarea ca 103 kvm 5 r.o.k med matplats, hall, nyrenoverat duschrum, gillestuga.
Biarea ca 87 kvm med garage, förråd, tvättstuga. Gäststuga med el. Lekstuga. Fjärrvärme. Härlig nybyggd uteplats med
morgonsol samt balkong och uteplats mot Siljan.
Tomt: 1.300 kvm trädgårdstomt samt med parkering för 2 bilar. Pris: 1.650.000:- eller högstbjudande

HYR FÖRRÅD HOS OSS!

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

HYR FÖRRÅD HOS OSS!

Nu finns vi även
i Borlänge!

1 månad

Låna

S
GRAknTI
ande

GRATIS

vid tec
av minst 3
månader

släpvagn i
24 timmar!

Förråd från

300:-

3ËKRA PRIVATA FÚRRÍD s 4ILLGÍNG   ALLA DAGAR
,ARMAT OCH KAMERAÚVERVAKAT s &LEXIBILITET OCH PERSONLIG SERVICE
!VTAL MED !NTICIMEX s 'ODSMOTTAGNING FÚRETAGSKUNDER

/månaden

TALLEN,
T
ALLEN, F
FALUN
ALUN
Krontallsvägen 22, 791 55 Falun
023-196 00

NORRA BACKA, BORLÄNGE
Gjutargatan 38, 781 70 Borlänge
0243-144 00

www.lagercity.se
info@lagercity.se
www.facebook.com/lagercity
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Vi bygger efter
dina önskemål!

ENTREPRENAD
Telefon: 0737-297 521 Mail: erik@nallens.nu
@nallens.nu
nallens.nu
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070-223 84 42

0248-171 93

www.blanksglas.se
info@blanksglas.se

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
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Rättvik centrum– BRF-lägenhet med mycket låg hyra

Välskött ljus lägenhet helrenoverad senaste åren samt ett toppläge i centrala Rättvik. Gångavstånd till det mesta. Balkong med utsikt över Lerdalsberget samt Siljan från vardagsrummet. Boarea ca 75 kvm fördelat på hall, två sovrum, duschrum, vardagsrum och kök. Energiförbrukning 165 kwh/m2/år.
Avgift: 2.267:- inkl värme, vatten, tv grundutbud telia, bredband 100 MB telia
Pris: 975.000:- eller högstbjudande

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

Standardpaket

450:

inkl. grundparaﬃnering + lågﬂuor, glidvallning, fästvallning

Fluorpaket

650:

Vasaloppsöppet 10-20 varje
dag fr.o.m 26/2-8/3.

inkl. grundparaﬃnering + högﬂuor, glidvallning, fästvallning

Ingen förbokning behövs.
Lämna in dina skidor så tidigt som möjligt!
RÄTTVIK • Riksvägen 16 • Tel. 0248-103 33 • www.teamsportia.se
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Stora industriområdet - fastighet med stora ytor
Industri/Lager/Kontorsfastighet med bra läge och fina
infartsmöjligheter för lastbilar, goda möjligheter att bygga
ut då stor mark tillhör. Bruksarea 1.549 kvm fördelat på
kontor i bra skick, personalutrymmen, kall och varmlager,
vidare finns del med befintlig hyresgäst. Hög takhöjd i stora
delar av fastigheten. Infartsportar för lastbilar.
Tomt: 10.480 kvm inhägnat samt med delvis asfalterade
ytor och bra avlastning/förvaringsmöjligheter
Pris: 3.600.000:- eller högstbjudande

Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se
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Rättvik centrum – med mycket låg månadsavgift
Välskött och ljus BRF-lägenhet med centralt läge. Gångavstånd till det mesta, förening med god ekonomi samt fin
utsikt mot innergården och Siljan. Boarea ca 32,5 kvm fördelat på hall, duschrum, allrum, kokvrå.
Avgift: 1.540:- /mån inkl värme, vatten, sopor. Pris: 285.000:- eller högstbjudande

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

À LA

BUFFÉ CAR
CARTE
TE

FREDAGS

HELG

MYS

BUFFÉ

Hungrig eller sugen på något att dricka?
Vi erbjuder god mat och dryck med en fantastisk vacker utsikt vid Siljan.
Varmt välkomna
önskar vi på Sjövillan!
Scanna QR-koden
Följ oss på
så ser du hela
Facebook
veckans lunch. för senaste nytt.

För meny och öppettider:
visitsjovillan.se

Långbryggevägen 20, Rättvik
Telefon 0248-134 00
Telefon
info@visitsjovillan.se | visitsjovillan.se
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Lerdal - med vacker utsikt över Siljan

Lättskött och välplanerat 1-planshus i mycket bra
skick byggt 2004 renoverat 2012-2014. Gång/cykelavstånd till centrum samt bra bussförbindelser 50 m.
Boarea ca 109 kvm 5 rok med matplats, dusch/badrum, hall, tvättstuga med grovingång, sep wc. Vidare
finns täljstenskamin med fläkt, altan mot Siljan med
utomhusspa. Dubbelgarage med el och gästdel.
Tomt: 1.877 kvm trädgårdstomt med vacker
utsikt över Siljan
Pris: 2.400.000:- eller högstbjudande

Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se
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KVALITET OCH NOGGRANNHET
VÄLKOMNA ATT HÖRA AV ER.
073-98 58 588
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Rättvik - lgh med mycket centralt läge
Välskött ljus BRF-lägenhet med gångavstånd till det mesta. Belägen i förening med bra ekonomi, balkong mot
innergård. Boarea ca 57 kvm fördelat på hall, duschrum med möjlighet att ha tvättmaskin, förråd samt klädkammare.
Vidare finns tvättstuga, cykelförråd samt vävstuga/snickarbod.
Avgift: 3.522:- /mån inkl värme, vatten, sopor, grundutbud kabel TV
Pris: 525.000:- eller högstbjudande

Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se
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Pizza , Kebab , Sallader
Glutenfri pizza
Nordisk mästare i pizza och medlem i
Svenska pizzabagarelandslag

Tel: 0248-51291
www.bellapizza.cc
Hörnet Ågatan 11 och skolgatan

.
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Stockholm/Kungsholmen Fredhäll BRF-lägenhet med låg avgift
BRF-lägenhet i bra skick på Kungsholmen/Fredhäll nära
till bra kommunikationer Stockholmcentrum. Förening
med bra ekonomi. Boarea ca 22 kvm fördelat på hall,
pentry, allrum med loftsäng, duschrum vidare finns förråd, tvättstuga i huset. Stor takterass går att hyra per dag av
föreningen.
Avgift: 1.504:-/mån inkl värme, vatten, uppvärmning
Pris: 1.650.000:- eller högstbjudande

Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se
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Välkommen till det
proﬀsiga och sakkunniga
byggmaterialföretaget!
Vi löser dina problem.
Vi har ett komplett sortiment inom järn, bygg och färg.
Nu erbjuder vi dessutom vår nya tjänst
Monterat & Klart, kom in till oss så berättar vi mer!

Adress: Industrivägen 1, Rättvik • Telefon 0248-510 35 • www.xlbygg.se/siljan
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Östbjörka - äldre kringbyggd Dalagård

Anrik gammal kringbyggd Dalagård med timmerhus från 1600-1800 talet med stor del av den gamla interiören
bevarad. Belägen i populär by nära till Dalhalla, badplats, strövområden, samt Rättvik ca 15 min bilväg. Boarea
ca 80 kvm. Biarea ca 60 kvm inrymmer hall, stort bondkök med vedspis och ö-spis, duschrum med wc, storstuga,
allrum med vedkamin, sovrum. Vidare finns stall med lider, foderlada, härbre, inbyggd uteplats, luftvärmepump.
Tomt: ca 1.600 kvm efter avstyckning. Pris: 625.000:- eller högstbjudande

Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se
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Hedslund - lättillgänglig lägenhet på bottenplan
BRF-lägenhet utan trappor och i ett välskött skick. Delvis renoverad senaste åren. Förening med bra ekonomi,
gångavstånd till centrum, skolor, skid och strövområden. Uteplats under tak. Boarea ca 41 kvm fördelat på hall,
badrum med tvättmaskin, kök samt allrum.
Avgift: 2.513:- /mån inkl värme, vatten, el, sopor, BRF-försäkring och kabeltv.
Pris: 170.000:- eller högstbjudande

Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se
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TV Luxor LED22EL
DVB-T mottagare, inbyggd
DVD, 12V kabel medföljer.
Ord. 2299:-

Vid uppvisande av annons

1999:AUDIO VIDEO • Rättvik
Storgatan 21 • Rättvik • 0248-106 66
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Sjurberg – cykelavstånd till centrum m.m

Fritidshus renoverat invändigt och målat utvändigt 2014 beläget i Persborgsstugby, erkänt bra uthyrningsmöjligheter i
området, utsikt samt närhet till Siljan och gångavstånd till bad samt strövområden. Boarea ca 80 kvm fördelat på hall,
3 sovrum i olika storlekar, allrum braskamin samt öppen planlösning kök, duschrum, dusch/tvättrum. Vidare finns
altan mot Siljan, bilplats, del i samfälligheten i området. Inventarier ingår i priset.
Tomt: enligt pågående Lantmäteriförrättning. Pris: 1.100.000kr/per enhet eller högstbjudande

Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se
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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.
MarkiSER s PersiennER s ,AmellgardinER s 2OLLErS s 0LiSSÏER s Mörkläggning etc.

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

www.dalamarkis.se | dalamarkis@telia.com | 0762-37 66 91 | 0241-200 40
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Lenåsen - med fritt naturnära läge

Charmig äldre gård, strövområden, bärmarker runt knuten. 10 min bilväg till bad, affär m.m. Boarea ca 120 kvm 3 rok
med matplats. Vatten från egen brunn samt köksavlopp, vedspis, vedkamin, fina trägolv, spegeldörrar och fönster i den
gamla stilen. Stort uthus ca 275 kvm med loge, förråd m.m. Tomt: 6.550 kvm trädgård och naturtomt.
Pris: 290.000 eller högstbjudande Kraftigt sänkt pris pga skador i trossbotten

Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se
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MÖBELRONDELLEN I MORA
10 ÅR
2002 - 2012

Sleepy 180

4990:-

Empire

160cm 4690:- 140cm 4290:- 120cm 3990:-

H-gavel 1490:Under Willys i Mora Noret

TEL:0250-10765

Delbetala 5-10-20 mån

Öppettider:
Mån-Fre 10-18
Lördag
10-15

RÄNTEFRITT

Handelsbanken Finans

9900:-

210x332x154 Soffan går att få i olika
kombionationer.

MORA

BUTIKEN STÄNGD SÖNDAGAR
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Wernfeldtsgården Vikarbyn – kringbyggd Dalagård

Wernfeldtsgården är en kringbyggd Dalagård med 2 boningshus, stall med 3 boxar el och vatten & avlopp m.m, garage,
uthus, härrbre. Underbart högt läge med vacker utsikt över Siljan, mark vid SIljan med slogbod och möjlighet till brygga.
Jakträtt. 5 ha skog. Gång/cykelavstånd till Vikarbycentrum med affär, skola m.m. Hus 1 boarea 166 kvm 5 rok hall, badrum, tvättstuga m.m. Hus 2 boarea 137 kvm 5 rok hall, duschrum m.m. Vidare finns kakelugnar, braskaminer, altan i
vinkel samt uppvärming med jordvärme. Fastigheten besiktigad och energideklarerad.
Tomt: ca 9 ha med skog, ängar, hagmark samt mark vid Siljan. Pris: 4.675.000:- eller högstbjudande

Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se
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Nybyggnation
Renovering
Badrumsrenovering
Puts- och murarbeten

Utnyttja
ROT-avdraget!

Christer Rosendahl
Boda, Björkallén 75, 795 96 Boda Kyrkby • Tel. 0248-405 70, 070-626 53 61
christerrosendahl@home.se
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Välkommen
in till oss!
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Stort sortiment av dam - herr -

VERO MOD
MODAA

barnkläder - skor - parfym - accesoarer
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G äller ttorsdag-lördag
orsdag-lördag
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NO:1
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30Rättvik
RÄTTVIK
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10-14S
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Storgatan
www.familyhouse.nu
wwww.familyhouse.nu
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ERLXQGHUEDUQDWXUPHGXWVLNW|YHU6LOMDQ
9LGIRWHQDY5lWWYLNV6ODORPEDFNH
VRPPDUURGHOEDQDOLJJHU
)\UNO|YHUQV6WXJE\1lUDWLOO
VNLGVSnURFKVWU|YRPUnGHQ
9LKDUVWXJRUXWUXVWDGHI|U
VMlOYKXVKnOOElGGDUP
NPWLOO5lWWYLNRFK6LOMDQV
NLORPHWHUOnQJDVDQGVWUDQG
NPWLOOERZOLQJKDOORFKVLPKDOO
5HVWDXUDQJHUSnJnQJDYVWnQG
KnOVJROIEDQDNP
6HUYLFHDQOlJJQLQJPHGUHFHSWLRQ
NLRVNEDVWXVRODULXP,QWHUQHW
Onlinebokning. Öppet året om.

ZZZVWXJE\VH

21

20
O

Orsa – strandnära sjön Jäsen

Fritidshus i bra skick med ett helt underbart lugnt läge vid sjön. Läget ger korta avstånd till fina skidspår, Grönklitt med
skidbackar på vintern och björnpark på sommaren. Fina fiskevatten i området. Boarea ca 40 kvm 3 rum och pentry,
duschrum Vidare finns gasoluppvärmd dusch, solcellsanläggning för belysning m.m, altan under tak samt med öspis och vacker utsikt över sjön. Utetoa. Vedbod. Gäststuga
Tomt: 1.477 kvm strandnära naturtomt med möjlighet till brygga. Pris: 395.000:- eller högstbjudande

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

0248-123 19

rattvikbowling.se

BOWLING
RESTAURANG
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Leksands strand – BRF-lägenhet med uthyrningsavtal

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 strövområden 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. För mera information
kontakta oss.
Avgift: 3000 :- /mån inkl värme, vatten, sopor, kabeltv samt
internet.
Pris: 785.000:- eller högstbjudande

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

Dalarnas mysigaste
spisbutik ligger i
Boda, Rättvik!

...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.

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!
Klipp ut och spar! Vid uppvisande av denna annons erhålles
10% rabatt på valfri eldstad i vår butik. Gäller en gång per hushåll t.om 31/12 -15 går ej att kombinera med andra rabatter!

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
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Lerdal - med vacker utsikt över Siljan och centrum
Villa i bra skick renoverad 2008-2013 samt med stora ytor beläget med högt vackert läge med gångavstånd till Rättvik,
slalombacke, flertal bra restauranger, strövområden m.m. Boarea ca 164 kvm 4 rok med matplats, hall, duschrum, badrum. Biarea ca 100 kvm med 2 gästrum, pannrum, ytterligare 2 rum med egen ingång. Inglasad uteplats mot Siljan,
balkong, stor parkeringsyta med möjlighet att bygga garage.
Tomt: 1.190 kvm med trädgård. Pris: 2.650.000:- eller högstbjudande

Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se
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Dalbyn - fd skola passande till kursgård/vandrarhem

Fastighet med mycket stora ytor. Passande till er som söker fastighet för t.e.x uthyrning, hantverkslokaler, kursgård
eller vandrarhem. Nära till naturområden samt cykelavstånd bad. Boarea ca 635 kvm fördelat på 10 rum, 3 kök,
3 duschrum m.m. Källare med tvättstuga, pannrum m.m. Stor uthusbyggnad med garage, förråd m.m.
Tomt: 8.647 kvm med trädgård, stor grusad parkering med motorvärmarplatser
Pris: 900.000:- eller högstbjudande

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

Passa på att utnyttja ROT-avdraget
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Utby Kersgården - kringbyggd Dalagård med stor tomt

Anrik gammal kringbyggd Dalagård med lugnt naturskönt läge i det populära Utby. Gångavstånd till Siljan samt
Siljansleden/vandrinsgled. Cykelavstånd till skola samt fin badplats. Bra bussförbindelser inom gångavstånd samt
Rättviks centrum ca 5 min bilväg. Boarea ca 118 kvm 5 rok med matplats, hall, duschrum, sep wc. Biarea med tvättstuga, relaxavdelning/bastu, dusch. Vidare finns jordvärmeanläggning för låg driftkostnad, vedspis, öppna spisar.
Lada i timmer ca 55 kvm. Uthus ca 180 kvm med garage, uterum med öppenspis, arbetsrum, gästavdelning, förråd.
Tomt: 11.100 kvm trädgård samt naturtomt. Pris: 2.285.000:- eller högstbjudande

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

Allt för häst och kusk – till lågpris
Välkommen till jö!
butiken i hästmil
Öppet:
Vard. 17.00-18.00 • Lörd. 10.00–13.00
Travdagar under tävlingstid
Övrig tid enligt överrenskommelse

SILJANS
HÄSTSPORT

Backavägen 44,vid Dalatravet Rättvik
Tel. 0248-100 33, 124 60, 070-555 09 18
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Siljansnäs - hyresfastighet fullt uthyrd

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. Bostadsytan uppgår till 517 kvm Lokalytan 180 kvm. Vidare finns balkonger, förråd, tvättstuga- torkrum,pannrum, cykelförråd m.m.
Tomt: 1.902 kvm delvis asfalterat samt grus och gräsytor, Hyresintäckter: 469.500 kr per år
Pris: 3.950.000:- eller högstbjudande/går även att köpa i Aktiebolagsform
För mera information om fastigheten var vänlig kontakta oss.

Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se
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Furudal – vid Noretsjöns strand

Verkligt tillfälle att förvärva ett lättskött och i mycket bra skick varande 1-plans fritidshus eller permanent boende med
strandnära tomt samt egen badplats och egen brygga Gång/Cykelavstånd till skola, affär,ishall. Golfbana ca 10 min
bilväg. Boarea ca 84 kvm 4 rok med matplats, duschrum. Gäststuga ca 50kvm varmbonad med dusch, pentry,
allrum,sovrum. Gäststuga ca 20 kvm varmbonat. Förråd.
Tomt: 1.489 kvm trädgård samt mycket strandnära. Pris: 1.675.000:- eller högstbjudande

Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se
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• Sprutlackering av köksluckor, dörrar, möbler m.m.
• Invändig och utvändig målning
• Tapetsering
Mattias 073-814 67 41 • Håkan 070-366 84 81 • Rättvik • www.dalalven.nu
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Vikarbyn – byggtomt med bra läge

Byggnadstomt med delvis utsikt över Siljan, nära till skolor, båthamn, livsmedelsbutik m.m. Anslutningar för Va+ El
finns vid tomtgräns
Tomt: 1.500 kvm naturtomt. Pris 200.000:- eller högstbjudande

Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se
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Vi är väldigt mycket mer än ett gym!
Sjukgymnastik
Sjukgymnastik
 Fibromassage
Fibromassage
 Hälsotester
Hälsotester
 Friskvård för företag
 Rehabilitering
Rehabilitering
 Föreläsningar
Föreläsningar
 Personlig träning
 Gruppträning
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Lerdal – den anrika Jöns Anders Gården säljes eller utarrenderas

Inbyggd Dalagårdsfastighet idag hotell och restaurang med ett helt underbart läge i Lerdal panorama utsikt över
Siljan samt gångavstånd från centrum. Fastigheten bestående av timmerbyggnader som inrymmer 10 uthyrningsrum samt 8 sommarbäddar 12 bad-dusch-sep rum, bastu avd med uteplats, relax avd m.m Restaurang med 35-40
sittplatser samt stor stenlagd uteplats med panorma utsikt över Siljan med 40-60 sittplatser. Godkänt och fullt utrustat kök. Bilplatser ca 10-12 st för boende. Personal avd. Torrförråd. Förrådsutrymmen. Flaggstång och mycket
mera. Inventarier ingår i priset. För mera information kontakta oss
Tomtarea: 3.000 kvm trädgård/grusad parkerings tomt. Pris: 3.800.000:- eller högstbjudande
går även att köpa i Aktiebolagsform eller ARREndERAS på längre tid.

Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se
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Gulleråsen – cykelavstånd till bad
Avstyckad gård med äldre men välskött standard lämpligt för den händige, ca 10 min bilväg till Boda med skola,affär m.m
Boarea ca 84 kvm 4 rok med matplats, badrum,hall. Källare med pannrum ( bergvärme anläggning som ger låg driftkostnad )
matkällare, tvättstuga , förråd. Vidare finns stor inredningsbar vind, uthus med förråd samt enkelt garage.
Tomt: ca 9000 kvm efter lantmäteriförättning trädgård/naturtomt . Pris: 385.000:- eller högstbjudande

Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se
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GENVÄGEN
Öppet
Mån–fre 13–16

TEL 0248-510 90
www.rattviksel.se
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Mårtanberg – gång/cykelavstånd bad

Fritidshus med två stugor i bra skick samt lugnt högt läge och vacker utsikt över nejden Rättvik ca 15 min bilväg
samt Falun ca 25 min bilväg. Stuga 1 med arbetskök, allrum med ö-spis, sovloft med bra takhöjd.
Stuga 2 med arbetskök , allrum, sovrum. Vidare finns el-vatten-altan. Utetoa. Gäststuga. Förråd.
Tomt: 2.788 kvm naturtomt. Pris: 385.000:- eller högstbjudande

Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se
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Vill du
förvissa dig
om att huset
är friskt?
Låt oss göra en överlåtelsebesiktning innan du köper huset!
Vi utför även energibesiktningar.

08-591 211 80 • www.obmgruppen.se
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Furudal – med gångavstånd skola, ishall
Villa med stora ytor samt centralt läge, gångavstånd till bad, skola, affär, ishall m.m. Boarea ca 134 kvm 5 rok med matplats, hall ,sep wc, badrum. Biarea ca 70 kvm uthyrningsdel med egen ingång 1 rum och pentry,duschrum,allrum
samt mindre lokal med egen entré ,tvättstuga,pannrum m.m. Varmbonat garage samt vedbod/förråd och växthus.
Tomt: 1.611 kvm trädgårdstomt. Pris: 375.000:- eller högstbjudande

Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se
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f.d Mora Järn låsverkstad

0250-284 40 • 070-302 84 42 • Fredrik Jansson 070-09 148 28
www.dalalas.se
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Norr Bergsäng – gård med stora ytor

Renoverad äldre gård med lugnt insynsskyddat läge i början av byn, fina kör och ridvägar i området och ca 15
min bilväg till Rättvik/Leksand, affär i Tällberg ca 5 min bilväg. Boarea ca 115 kvm 5 rok med matplats, hall,sep
wc, duschrum. Källare med tvättstuga,matkällare,förrådsrum. Vidare finns bergvärme anläggning som ger låg
driftkostnad, ö-spis med insats, nytt avloppssystem, altan med morgonsol, uteplats med murad grill och kvällssol. Lillstuga med bergvärme boarea ca 55 kvm allrum med köksdel /bakugn-vedspis-spis-kyl-frys, sovrum,hall,
duschrum. Stort uthus ca 200 kvm med stall 2box, förråd, skulle m.m. Traktorgarage ca 70 kvm.
Tomtarea: 7.650 kvm trädgård/naturtomt med ytor för hagar, vidare finns möjlighet att nyttja ytterligare
mark för hagar i området. Pris: 1.785.000:- eller högstbjudande

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

Det är
ytan som
räknas.
Vår mattaste interiörfärg någonsin.
Alcro Pashmina ger kulören djup
och rättvisa, och är lättstruken, tålig
och tvättbar. Välkommen till din Alcrohandlare för att se, och känna.
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VI HAR DET MESTA FÖR
RENOVERINGEN
• Alcro färg
• Tapeter Borås, Eco, Duro och
Rättvikstapeten
• Kakel från Decoria
• Forbo golv, trä, plast, våtrum
• Golvabia heltäckning
• Epitanes båtfärger
Vi utför allt inom yrkesmåleri,
golvläggning och slipning!

slip!
Uthyrning av golv
aget!
Utnyttja ROT-avdr

Torget, HSB-gatan 3, Rättvik • Tel. 0248-106 80
Må–fre 09.00–18.00 • Lördag 09.00–14.00 • Lunchstängt 13-14
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Furudal Tenninge - lantbruksenheter vid Skattungsjön

Två st fastigheter om 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 och vattenrätt i soliga
Skattungviken, skoter/vandringsled direkt in på knuten samt ca 3,5 timmes bilfärd från Stockholm. Lantmäteriförrättning pågår förvärvstillstånd erfodras. Möjlighet til jakt, fiske samt brygga och badplats. Infiltrationsbäddar
anlagda samt väg till fastigheterna.
Tomt: ca 5 ha fastighetsareal med skog,vattenrätt. Pris: 595.000kr per enhet eller högstbjudande

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

Alltid välkommen till

STATOIL RÄTTVIK
Alltid
KORV för

10:Nu även

MJUKGLASS!
Kaffe, smörgåsar, sub,
sallader, våfflor, pizza,
filmuthyrning, gasol, livs,
biltvätt, apoteksvaror m.m.

ÖPPET till

24!

38

Projektengagemang Inside & Outside
erbjuder tjänster inom arkitektur,
besiktning, projektledning och
som kontrollansvarig.

www
www.projektengagemang.se,
.projektengagemang.se, 0248-205 20

37

36
Ö

Dalfors – insynsskyddat läge på udde i Amungen

Fritidshus i ett mycket bra skick nyrenoverat senare åren i hög standard samt ett
underbart läge på udde ut i Amungen, egen brygga
samt badplats och helt underbar
utsikt över sjön. Boarea ca 80kvm 3 rok med matplats,hall,, duschrum. Kommunalt VA. El. Gäststuga.
Altan mot sjön under tak.
Uteplats under tak.
Tomt: 1.008 kvm strandtomt
Pris: 1.285.000:- eller högstbjudande Sänkt pris

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

39

Timmerhus • reparationer
utbyggnader • renoveringar
nybyggnation
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Vi levererar och monterar allt inom rör till
privatpersoner och företag i Siljansbygden.
Välkomna till RÄTTVIKS VVS!

Ulf Back 0248-609 150
41

PROPPA FICKAN FULL MED
INFORMATION OM RÄTTVIK
• Här ser du vad som serveras på
skolbespisningen idag
• Här hittar du Eric Thors Fastighetsbyrås utbud
• Här kan du se veckans erbjudanden från
Hellströms/Tempo i Vikarbyn

●Vi utför slamtömning och torrsug
●Vi rensar avloppsledningar med högtryckspolare
●Vi rengör vattenbrunnar och kör dricksvatten.
●Vi hyr även ut flak, containers och förrådscontainers.

●Vi tar emot verksamhetsavfall.
●Vi levererar sand, grus och matjord mm.
●Vi säljer villapellets inblåst i ditt förråd eller för
avhämtning hos oss.

@Rättvik hittar
du på Appstore
(iPhone)
eller Google Play
(Android) och den
är gratis. Sök efter
Rättvik.

Vi är ett flexibelt åkeri
med många möjligheter

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

42

38
AA

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

Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se
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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
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Sjurberg – cykelavstånd till centrum m.m

Tre fritidshus i bra skick nyligen utvändigt målade 2014 belägna i Persborgsstugby med erkänt bra uthyrningsmöjligheter i området, utsikt samt närhet till Siljan och gångavstånd till bad samt strövområden. Boarea ca 80 kvm fördelat
på hall, 3 sovrum i olika storlekar, allrum braskamin samt öppenplanlösning kök, duschrum, dusch/tvättrum. Vidare
finns altan mot Siljan, bilplats, del i samfälligheten i området. Inventarier ingår i priset.
Tomt: enligt pågående Lantmäteriförättning. Pris: 825.000kr/per enhet eller högstbjudande

Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se
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Hej på er!
Vill passa på att tacka alla kunder för förtroendet
under sommarn och hälsar alla nya välkomna!
Nu är vintern snart här och med det vill jag påminna om att meddela mig så snart ni kan om ni
önskar hjälp med snöskottningen, man vet aldrig
när snön plötsligt ligger där!

Ring 070-271 68 08
Vi gör även alla typer av trädgårdsjobb så som
häckklippningar, bort- och nedtagning av buskar, häckar och träd, röjningar, mindre grävningar, uppfarter, trädgårdsplattor, grusgångar,
staket, snygga kanter med sten eller trä m.m.
m.m. Ring gärna om frågor eller önskemål.
Behöver du kapad kluven ved har
vi även det! Pris: 500:-/kbms

FÖRSÄLJNING
SERVICE
PLÅTVERKSTAD
BILGLAS
DÄCK och FÄLG
www.rattviksbil.nu

SERVicE

Ring David på 070-271 68 08
www.davidnylander.se
Nyåkersvägen 2, Rättvik • Magne Stöa
Försäljning 0248-124 05
Verkstad 0248-123 22 • Fax 0248-123 41
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Rättvik centrum – rörelse Bosses Bistro

Inarbetad rörelse belägen med kvällssol och bästa läget på Storgatan i centrala Rättvik , blir till gågatan sommaren
med möjlighet till stor uteservering. Lokaler ca 225 kvm med Bistro m.m ca 80 sittplatser inomhus samt ytterligare 80
utomhus. Cubabaren med egen ingång som ger möjlighet att reglera öppettider. Barer. Modernt godkänt kök.
Vedeldad pizzaugn. Förrådsutrymmen. Personal rum För mera information om företaget var vänlig kontakta oss
0248 100 33 info@ericthors.se. Pris: 1.500.000:- inkl inventarier eller högstbjudande

Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se
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Södergårdens
Café & Chokladhus
Hemlagade pajer
Stenugnsbakade pizzor
Smörgåsar

Gott
matbröd

I stort urval!
Välkomna in för att se och prova

Våra egna
teer

Södergarden
Café Chokladhus
Välkomna!❤

Storg. 5, Rättvik • Tel. 0248-133 99

TORGET RÄTTVIK

TEL. 0248-100 60

41

Kontorshotell i centrala Rättvik

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
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Välkomna hälsar Anita, Kicki, Carina, Maria, Jessica, Karolina
www.handelsbanken.se | 0248-790 790
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Skattungbyn – med stora ytor

Lantbruksfastighet med högt fint läge i omtyckt by , gångavstånd till skola, affär samt cykelavstånd till bad, fiske.
Boarea ca 200 kvm 6 rok med matplats,hall, sep wc, nyrenoverat badrum, tvättstuga Stort renoverat garage även
passande att inreda till stall. Stort uthus i bra skick .Vedpanna med acktankar ger låg driftkostnad.
Tomt: 25.254 kvm trädgård/naturtomt i direkt anslutning. Pris: 1.165.000:- eller högstbjudande

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

Service och
reparationer av
värmepumpar
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Rättviksloppet
V.41

Lördagen den 9 maj 2015

Välkommen till den andra upplagan av Rättviksloppet!
Välj mellan 5 eller 10 km. Lilla Rättviksloppet för
för barn.
Infor
Inf
ormation och anmälan på:

www.r
www
.ratt
attviksloppet.se
viksloppet.se
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Till dig som är fastighets- eller husägare

GR ATIS Vad gör du när du får
R ÅD! svår smuts på din fastighet?
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:

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

t
t
t
t
t
t
t

Fasadrengöring
Taktvätt
Soprum
Entré & portspolning
Markistvätt
Fågelskydd
Klottersanering
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Falun - lägenhet i mycket bra skick
Ljus välplanerad och i mycket bra skick varande lägenhet renoverad 2014 i hög standrad. Gångavstånd till centrum samt
lugnet och lasarettet m.m. Boarea ca 82 kvm 3 rok med matplats, hall, duschrum med tvättavdelning. Inglasad balkong
med utsikt över Falucentrum, tvättstuga i huset samt förråd
finns. Förening med mycket god ekonomi.
Energiprestanda 144 kWh/m2 år.
Avgift: 4.513:- /mån inkl hushållsel, kabel-TV,
uppvärmning, vatten och avlopp och sopor.
Pris: 1.385.000:- eller högstbjudande

Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se
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Europas mest effektiva radonavskiljare
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Radonett
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R A DO N ET T
• reningsgrad av radon 97– 99,9 %
• tar bort svavelväte
• höjer pH-värdet till ca 7,5

Mer än 50 000 brunnar i Sverige har hälsofarligt vatten
med otjänlig radonhalt som måste åtgärdas.

Ring din VVS installatör eller 0248-102 78 så hjälper vi dig
Radonett
info@radonett.com
www.radonett.com
www.radonett.com
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VILKEN SUCCÉ!
NYA Q HEAT SE 635/665

Din
Lisbeth

Mats

butik
SVERIGES STÖRSTA VITVARUKEDJA

Per

Storgatan 15, RÄTTVIK, 0248-126 00
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Vikarbyn - med högt läge utsikt över Siljan

Villa/fritidshus med utsikt över SIljan samt gångavstånd till bad, skola, mataffär och bra bussförbindelse. Boarea
ca 82 kvm 3 rok med matplats, hall, badrum. Biarea med garage, tvättstuga, förråd m.m. Friggebod. Uteplats mot Siljan.
Tomt: 1.070 kvm uppväxt trädgårdstomt med buskar, träd m.m. Pris: 650.000:- eller högstbjudande

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

57

58

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.

• Hälsokontroller
• Läkarbesök
• Friskintyg
• Vaccinationer (även barn)
• Företagshälsovård
Torggatan 18 (polishuset), Rättvik
www.levia.se
0248-205 75
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Särna - med centralt läge och mycket hög standard
Välvårdad villa med sluttningsvåning i ett mycket bra skick. Vacker trädgård med stenmurar, asfaltbelagd gårdsplan.
Boarea ca 146 kvm 6 rok med matplats, hall, badrum, gillestuga, gästrum. Biarea ca 70 kvm med realxavdelning m.m.
Vidare finns varmbonat garage, bergvärme för låg uppvärmningskostnad, öppenspis, inglasad altan samt uteplats.
Tomt: 1.485 kvm vacker trädgårdstomt. Pris: 850.000:- eller högstbjudande

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

Nytt & unikt!

Vi har tagit fram en tjänst som tillåter dig att designa
ditt eget skyltmaterial online på www.skylto.se.
Vi börjar med produkterna:
* Banderoll
* Dekaler (runda och rektangulära)
* Roll-up’s
Är du en designer innerst inne, gå in och prova!
För dig som inte vill designa själv
så hjälper vi dig gärna med detta.
Ring oss på 0248-79 85 00.
Nyåkersvägen 4, Rättvik | Falun | Orsa

59

48
HH

Boda – med stora ytor
Villa med centralt läge i Boda-Kyrkby gångavstånd till skola-affär m.m , bad i Sinksjön
samt fiskesjöar inom cykelavstånd. Boarea
ca 145 kvm 5 rok med matplats, hall,
duschrum,sep wc.Biarea ca 70 kvm med
garage, tvättstuga,hobbyrum m.m
Carport 2-4 bilar. Pellets anläggning.
Tomt: 2.653 kvm trädgård/naturtomt.
Pris: 495.000:- eller högstbjudande

Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se
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Detta händer i Rättvik Arena
Allsvenskan Norra
20 december
IFK RÄTTVIK- TELLUS
31 december
IFK RÄTTVIK- SKUTSKÄR
6 januari
IFK RÄTTVIK- UNIK BANDY
17 januari
IFK RÄTTVIK- GUSTAVSBERG
28 januari
IFK RÄTTVIK- FALU BS
4 februari
IFK RÄTTVIK- ÖREBRO SK
14 februari
IFK RÄTTVIK- KATRINEHOM

V.4

P12 CUP

V.5

F12 CUP

23 -25 januari

30 januari - 1 februari

Fri entré, mer info på
www.ifkrattvikbandy.se

Fri entré, mer info på
www.ifkrattvikbandy.se
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Enviken –
med underbart läge
Tängertull med fint läge vid sjön, egen badplats samt fin natur runt knuten, avfart finns från Bergsslagsdioganelen
Riksväg 50.
Bruksarea ca 206 kvm med resturangbyggnad, affärslokal, uthyrningshärbren samt mycket andra möjligheter
Tomt: ca 10.000 kvm efter avstyckning. Pris: Anbud med fri prövningsrätt

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

0248-511 50, www.lerdalshojden.se
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

DSK
Skog AB
Källviksvägen 18
791 52 FALUN
Tel: 070-577 03 48
Fax: 023-651 97
E-post:
info@dskskog.se
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På dessa kartor hittar du lätt var våra
objekt samt annonsörer ligger.
SiFFROR = Annonsörer. BOKSTÄVER = Objekt.
B = Risås
i = Stockholm
O = Orsa
P = Leksand
T = Siljansnäs
Å = n.Bergsäng
dd = Skattungbyn
EE = Falun
GG = Särna
ii = Enviken

Ö
Ä

2

Z U

R

X
3 = Falun
6 = Leksand
8 = Mora
16 = Falun
17 = Falun

19

24
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HH
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V

FF 43
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n

42 59
50
26

10
S

AA 39
Y

18 = Mora
30 = Falun
34 = Mora
36 = Leksand
51 = Mora
54 = Mora
57 = Mora
62 = Falun

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.
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Att välja rätt mäklare
– är början till en bra aﬀär!
vänd er med förtroende till oss, 41 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 och blocket.se.
● Flygfoto samt översiktsvideo över fastigheten och området
● Beskrivningar är uppsatta i våra skyltfönster samt hos Handelsbanken
Rättvik samt Furudal, Family House Storgatan och Rättvik Arena.
● Bildskärmar ﬁnns i våra, Family House Storgatan samt Rättvik Bowling och
Krogs 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.se eller ericthors.se

