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Tryck 81288

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. 

Se våra objekt på internet: hemnet.se, blocket.se, bovision.se och ericthors.se
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Göran Thors Eric Thors

Omslagsfoto: Erik Böwes

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 45 år.

Vår fastighetsbyrå är grundad 1945 och en av 
Dalarnas äldsta. Under 75 år har vi och föregående
ägare Anders Tiger förmedlat hus i Siljansområdet.
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25-meterspool, barnpool 
med lekhörna, bubbelpool, 

bastu, relax och café

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

0tors 12.00-20.00 

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 

 lör 12.00-16.00, sön stängt

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 

 lör 12.00-16.00, sön stängt

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

 

För priser se vår hemsida www.enabadet.se

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

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

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

 

För priser se vår hemsida www.enabadet.se

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

lör 12.00-16.00, sön stängtc i vattnet)

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

 

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

lör 12.00-16.00, sön stängt

enabadet.se, 0248-561 00rattvikscamping.se

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

Altsarbyn – sekelskiftshus med panoramautsikt över Siljan
Anrika Börsgården i populära Altsarbyn insynsskyddad samt med milsvid utsikt över Siljan. Gång/ cykelavstånd till
skola,skidspår, strövområden samt bra bussförbindelser. Boarea ca 133 kvm 4 rok med matplats, hall, bad/-
duschrum. Biarea med matkällare, dusch/wc,tvättstuga. Vidare finns stor förrådsvind, gammelstuga i äldre Dalastil, 
garage, uthus med förråd, balkonger med kvällssol och milsvid utsikt över Siljan. Fastigheten är i bra skick och är
Besiktigad och Energideklarerad. Energiprestanda 95 kWh/m² år. Jakträtt.
Tomt: 28.017 kvm fördelat på trädgård, natur och skogsmark. Pris: 4.100.000:- eller högstbjudande
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Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se

Enplanshus med öppen planlösning och i mycket bra skick samt hög standard beläget på återvändsgata samt med
gång/cykelavstånd till centrum, skidspår,slalombacke, restauranger etc. Boarea ca 164 kvm 5 rok, hall, duschrum, relax
avd, tvättstuga, förråd. Golvvärme i hela huset. Fjärrvärme. Stor altan delvis under tak och med eftermiddag/kvällssol,
Carport. Fiberansluten. Energiprestanda 105 kWh/m² år.
Tomt: 1.219 kvm trädgårdstomt. Pris: 2.950.000:- eller högstbjudande

TAKSÄKERHET ENLIGT  
GÄLLANDE NORMER

Vi lägger platta tak samt installerar taksäkerhet enligt  

gällande normer. Ring oss på 070 876 15 16 så berättar vi mer!

Lerdal - lättskött 1-planshus med stora ytor i bra skick

Vi lägger platta tak samt installerar taksäkerhet 
enligt gällande normer. 

Ring oss på 070-876 15 16 så berättar vi mer!
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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!



• Hälsokontroller

• Läkarbesök

• Friskintyg

• Vaccinationer (även barn)

• Företagshälsovård
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Torggatan 18 (polishuset), Rättvik

www.levia.se • 0248-205 75

 

Vi älskar värmepumpar. Så att du kan älska annat! 
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Morkarlby Elektromekaniska AB 

    

   

   

 

         

 
 

  
 

 

 

   

   www.melmek.com  

Tel. Mora 0250-15685 

Tel. Falun 023-28341 

BRF-lägenhet i bra skick och i förening med god ekonomi. Gångavstånd till centrum, skidspår, skola, strövområden
m.m. Boarea ca 47,5 kvm fördelat på hall, kök med matplats, badrum, klädgarderob, allrum. Fiber ingår i avgiften.
Vidare finns gemensam tvättstuga och uteplats samt förråd till lägenheten.
Pris: 385.000:- eller högstbjudande. Avgift: 2.583:-/mån inkl värme, vatten, sopor, hushållsel, fiber

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

Rättvik Hedslund  – lägenhet endast 1/2 trappa upp
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RÄTTVIK • Riksvägen 16 
0248-103 33 • www.teamsportia.se

Vår
SKIDVERKSTAD

hjälper till med
underhållet, valla,

stenslip, hotbox
med mera.

Både längd och
alpint.

VI KAN SKIDOR!

t.inpal
hcd ogäne ldBå

.ar medme
xobot, hpinslets
a,allet, vhållredun

deill mr tepäljh
ADTTADSKVERKIDS

rVå

av dörrar, möbler m.m.

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



8

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

Kringbyggd gård i Ingels med boningshus och mycket fint uthus samt dubbelhärbre beläget med gångavtånd till
skola, bad, dagis samt fina strövområden runt knuten. Marken ligger i direkt anslutning till gården ca 4 ha äng-skog
och trädgård. Boarea ca 104 kvm 3 rok med matplats, hall, duschrum. Vidare finns hall samt oinredd vind på övre-
plan (bra ytor för inreda flera rum till i huset). Huset är under påbörjad renovering och viss byggnadsmaterial ingår.
Jordvärme. Kommunalt VA. Jakträtt.
Tomt:  41.000 kvm naturtomt med åker-äng-skog, trädgårdstomt. Pris: 1.685.000:- eller högstbjudande

Ingels – gård med ängsmark, skog, jakträtt, stort uthus
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Våra öppettider

FODER & TILLBEHÖR 
FÖR HUND, KATT & SMÅDJUR.

Knihsgatan 2, Rättvik

VÄLKOMMEN!
Måndag-Fredag 10-18

Lördag 10-14
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Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se

Fritidshus i mycket bra skick beläget med högt läge och utsikt över nejden. Cykelavstånd till fin badstrand vid Skattungen.
5 min bilväg till affär-golfbana-camping-café mm Nära till Ärteråsens fäbodar med servering mm. Fina fiskevatten ströv-
områden skoterleder samt Siljansleden i området ca 30 min bilväg till Rättvik samt ca 40 min bilväg till Orsa Grönklitt med
skidspår mm. Boarea ca 55 kvm 4 rok med matplats,hall, dushrum samt tvättstugerum. Säljes med inventarer. Gäststuga med
el. Förrådsbyggnad. Förråd. Gärdesgård med grindar.
Tomt: 2.008 kvm trädgårdstomt. Pris: 675.000:- eller högstbjudande. 

Furudal/Näset – i bra skick med gång/cykelavstånd till bad

Välkomna till Handelsbanken i Rättvik hälsar 
Maria, Anna, Eva, Kicki och Jessica
www.handelsbanken.se | 0248-79 07 90
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Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se

Centralt belägen bostadsrätt med gångavstånd till det mesta , lägenheten är i bra skick och endast en 1/2 trapp upp.
Boarea ca 64 kvm 2 rok med matplats, hall, duschrum. Vidare finns balkong under tak. Förening med god ekonomi.
Balkong under tak Fiberansluten. Energiklass E, energiprestanda 181 kWh/m² år.
Pris: 680.000:- eller högstbjudande. Avgift: 4.657:-/mån inkl. värme, vatten och sopor samt BRF försäkring.

Rättvik centrum - lägenhet belägen 1/2 trappa upp

Fira något extra! 
Boka en av  våra  sviter 
med bastu eller bubbelbad!

Hotell Lerdalshöjden
Tfn: 0248-511 50 | info@lerdalshojden.se | www.lerdalshojden.se

Choklad, frukt,  bubbel vid ankomst till sviten!
3-rätters middag

Tillgång till vår träningslokal
Pris: 1895:-/person
Bokningsbart december-april

Kom och njut av 
en härlig frukost
Alla dagar i veckan! Ring och boka så 
vi vet hur mycket frallor vi ska baka!



13

Onlinebokning. Öppet året om. 
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Storgatan. 21, Rättvik • 0248-106 66

Vi fixar det

nya Digitala

hemmet

Byggtomter med stora byggrätter i 5 st olika storlekar med högt lugnt läge i Lerdal och delvis utsikt över Siljan.Närhet till fina
strövområden,skidspår, slalombacke och restauranger samt gång/cykelavstånd till Rättvik centrum mm. 
Tomt 1: 1.511 kvm 485.000:- Tomt 2: 1.538 kvm 485.000:- Tomt 3: 1.740 kvm 585.000:- 
Tomt 4: 1.758 kvm 535.000:- Tomt 5: 1.874 kvm 585.000:-
För mera information kontakta oss 0248 100 33 070 330 14 31 info@ericthors.se.

Lerdal - byggtomter med stora byggrätter

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

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.     

Härmed utbjudes till försäljning genom anbud med FRI PRÖVNINGSRÄTT fastigheterna Gulleråsen 188:1, 181:1 
Ovanmyra 8:13 inom Rättviks kommun. Förvärstillstånd erfodras.
Alt 1 samtliga byggnader samt skog med en areal på ca 13,5 ha varav produktiv skogsmark ca 10,5 ha virkesförråd 
ca 1230 m3sk. (S20 ingår EJ) Boarea ca 63 kvm 3 rok med matplats, hall, badrum. Vidare finns stora uthusbygnader.
Alt 2 samtliga byggnader Gulleråsen 188:1 och en tomtareal på ca 13000 kvm beroende på om LM godkänner 
arealen. (S20 ingår EJ) Boarea ca 63 kvm 3 rok med matplats, hall, badrum. Vidare finns stora uthusbygnader.
Alt 3 skogsmark Gulleråsen 188:1 181:1 Ovanmyra 8:13 ca 10,5 ha produktiv skogsmark ca 10,5 virkesförråd ca 1230
m3sk. Lantmäterikostnad betalas av köparen. (S20 ingår EJ)
Anbudet skall vara skriftligt och vara oss tillhanda senast 2019-01-15. För mer information samt beställning av an-
budshandlingar kontakta oss.

Gulleråsen – ANBUD jordbruksfastighet
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KVALITET OCH NOGGRANNHET

VÄLKOMNA ATT HÖRA AV ER.
073-98 58 588

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

Lättskött 1 planshus för permanent eller fritidshusboende med öppna ytor och i mycket bra skick. Gång/Cykel-
avstånd till bad i Amungen och Lanthandel med bensinpump. Fina fiksevatten-skoterleder-strövområden runt 
knuten. Furudal ca 17 km med skidspår-affär-café-golfbana mm. Boarea ca 96 kvm 2 rok med matpats, möblerbar
entré hall, hall, duschrum och med öppna ytor. Uthus med bastuavd samt förråd. Härme/Gäststuga i timmer. Inglasad
altan. Kommunalt VA.
Tomt: 1.633 kvm trädgårdstomt. Pris: 525.000:- eller högstbjudande

Dalfors –  1-planshus med öppna ytor i bra skick
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SKIDBACKE & UNIK SOMMARRODEL

Vintertid samvaro i rofylld familjeskidbacke med 
SKIDSKOLA, SNOWPARK och SKIDUTHYRNING

Året runt även camping och 
serveringen ”Backens Veranda”

Varmt välkomna!

rättviksbacken.se
0736-71 00 10

Sommartid ett 725 m långt fartfyllt äventyr i två 
parallella rodelbanor nedför Rättviksbacken 

- dessutom Segways och Paintball
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Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se

Hyresfastighet i Östanvik med högt läge samt gång/cykelavstånd till bad, fiske och strövområden. 10 min bilväg till Furudal
med affär, ishall, golfbana, skola m.m. Lägenheter: 2 st 1 rok / 4 st 2 rok / 1 st 2,5 rok / 1 st 3 rok. Källare med tvättstuga, förråd
samt två garage. Vidare finns uthuslänga med förrådsytor. För mera information kontakta oss.
Tomt: 3.890 kvm trädgård/natur/parkeringsytor. Pris: 565.000:- eller högstbjudande

Östanvik - hyresfastighet med 8 lägenheter
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Uppskattade
tomtstorlekar

För att lämna intresseanmälan vänligen kontakta oss: 
info@ericthors.se eller 0248-100 33

Nu kommer tillfället att köpa ett mindre fritidshus i populära Lerdal många med vacker utsikt över Siljan.  
Stugorna ligger ett stenkast från Rättviks slalombacke. I Rättvik finns idrottsanläggningar och 
friluftsområden med motionsslingor, elljusspår, skidspår samt skoterleder. Vidare finns 18-håls golfbana, tennis-
bana, go-kart och bowlinghall. Gång- och cykelavstånd till centrum med affärer, restauranger, skolor samt rese-
centrum. Varje år anordnas ett flertal arrangemang såsom Musik vid Siljan och Classic Car Week. 

18 stugor i två olika storlekar 37 kvm eller 46 kvm alla med friköpta tomter, kommunalt VA genom 
samfällighetsförening, egen el, del i samfällighetsförening. Plan för område är under framtagande som 
kommer reglera utbyggnadsmöjligheter m.m. Samtliga stugor kommer att vara överlåtelsebesiktigade.

Mera information om detta projekt kommer under våren 2019. Redan nu kan ni lämna intresseanmälan.

Intresseanmälan Projekt 2 del av Fyrklöverns Stugby - fritidshus med bra läge i Lerdal och många med utsikt över Siljan
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Uppskattade
tomtstorlekar
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bana, go-kart och bowlinghall. Gång- och cykelavstånd till centrum med affärer, restauranger, skolor samt rese-
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Intresseanmälan Projekt 2 del av Fyrklöverns Stugby - fritidshus med bra läge i Lerdal och många med utsikt över Siljan
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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

Costa del Sol, Solkusten, Marbella. 18 lägenheter för uthyrning  vid 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

Spanien Marbella – hyr lägenheter med topplägen
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Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se

Bostadsrättshus i ett plan med lugnt läge och i bra skick i Vikarbyn.Gångavstånd till skola,affär,bad,båthamn samt bra buss-
förbindelser Mora Rättvik Falun Borlänge. Boarea ca 98 kvm 4 rok med matplats, hall, duschrum, tvättstuga. Vidare finns 
garage som ingår i avgiften, insynsskyddad uteplats delvis under tak samt delvis utsikt över Siljan.
Energiprestanda 117 kWh/m² år.
Pris: 995.000:- eller högstbjudande. Avgift: 5.000:-/mån kallhyra. Driftskostnader tillkommer.

Vikarbyn -  BRF i parhusform med gångavstånd affär m.m.

   

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

Tomt med vacker utsikt över Siljan och belägen efter Siljansvägen med gångavstånd till Rättviks centrum samt närhet
till Siljan med båthamn, bad m.m. Kommunalt VA + el + fjärrvärme + fiber finns vid tomtgräns. Anslutningsavgifter 
tillkommer.
Tomt: 810 kvm naturtomt Pris: 465.000:- eller högstbjudande

Lerdal –  vacker utsikt över Siljan, gångavstånd centrum

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 70
eldstäder varav 15 som vi eldar i!

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

Vi renoverar även skorstenar
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2018 har varit rekordår! Nu söker vi fler villor, fritidshus, bostadsrätter och tomter att förmedla. 
Kontakta oss för mer information om våra förmånliga provisioner. 

Nedan ser ni ett antal exempel av våra sålda objekt.

Brändavägen (Stora industriområdet)
Tel. 070 - 274 41 27

www.rattvikrekond.se

Din bil min själ, 
hos oss är det 

viktigt med 
personlig och 

gedigen service!
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2018 har varit rekordår! Nu söker vi fler villor, fritidshus, bostadsrätter och tomter att förmedla. 
Kontakta oss för mer information om våra förmånliga provisioner. 

Nedan ser ni ett antal exempel av våra sålda objekt.

Nybyggnation
Renovering

Badrumsrenovering
Puts- och murarbeten

Boda, Björkallén 75, 795 96 Boda Kyrkby • Tel. 0248-405 70, 070-626 53 61
christerrosendahl@home.se

Utnyttja

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

Carolina Park eller Parque la Carolina mitt i det kända "Golden Mile" är ett lugnt, fint, väletablerat inhägnat 
lägenhetsområde med flera restauranger, 3 pooler (2 stora + en barnpool), öppet under påsken samt juni-sept, 1 km
från Marbellas centrum, endast 200 m från stranden. Lyxhotellen Marbella Club och Puente Romano ligger inom
500-700 m. Runt området finns ett 15-tal restauranger inom 5 min gångavstånd, barer, apotek, mataffärer och andra
affärer. Bra bussförbindelser (45 min med direktbuss till Malaga fr bussterminalen). Busshållplats precis framför
komplexet. Bar/café och restaurang med gratis wifi inom komplexet. Området är inhägnat och bevakat och har 
massor av spännande ytor där barnen kan leka.  Komplexet är också perfekt för ett golfsällskap eftersom det finns
massor med golfbanor i och runt om Marbella och Puerto Banus. Alla åldrar är representerade med såväl 
barnfamiljer som pensionärer och yngre personer.  Bra uthyrningsmöjligheter sommartid ca 700-850 euro/vecka
övriga året ca 800 euro/mån + el. 

Lägenheter inkommer  löpande och i olika storlekar,  prisklasser och lägen i området.
För mer information kontakta oss: 0248-100 33 eller info@ericthors.se

• Sjukgymnastik
• Rehabilitering
• Hälsotester
• Friskvård för företag
• Föreläsningar
• Personlig träning
• Kostrådgivning
• Gruppträning

Vi är väldigt mycket mer än ett gym!

Hjärtligt välkommen till Koppjärk Du också! 
Enåbadsvägen 2, Rättvik • 0248-79 71 80 • 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

Har du en 
sjukvårds-
försäkring?
Vi har avtal med de flesta 
försäkringsbolag.
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Spanien Marbella – löpande lägenheter inkommer på Golden Mile
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Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se

Hyresfastighet i mycket bra skick renoverad , underhållen samt delvis nyinrett 2013-2018 belägen med närhet till Siljansstrand
samt intill StiernhööksGymnasiet och gångavstånd till Rättvik centrum. Fastigheten bestående av 39st elevrum samt 2 st lgh och
gemensamhetsytor. Bruksarea ca 2 076 kvm, fördelat på bostäder 1 063 kvm och övriga ytor 1 013 kvm.Vidare finns yttelrigare
2 st lgh i separat byggnad. Hyresintäkter ca 2.850 mil/år. Fastigheten kan köpas i bolagsform. 
För mera information kontakta oss info@ericthors.se 0248 100 33 070 330 14 31.
Tomt: 6 879 kvm trädgårdstomt. Pris: 21.500.000:- eller högstbjudande

Rättvik centrum - fullt uthyrd och med långt hyresavtal
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GENVÄGEN 2
Öppet 

Mån–fre 13–16 
TEL 0248-510 90
www.rattviksel.se

ALLT INOM ELINSTALLATIONER!

El •Tele • Data • Larm-
installationer • Service och 
projektering • Försäljning av 

elmateriel

Oavsett vilket byggprojekt du har så 
hjälper vi dig från början till slut.

Vi har ett komplett sortiment inom järn, bygg och färg 
samt ett stort utbud av el- och VVS-artiklar!

Välkommen in till oss!Välk

samt ett stor
omplett sorVi har ett k

hjälper vi dig från början till slut.
vsett vilket bOa

ommen in till oss!Välk

VVS-arh v el- ocud at utb
timent inom järn,omplett sor

hjälper vi dig från början till slut.
ojekt du har så gprygvsett vilket b

ommen in till oss!

tiklar!VVS-ar
g h färg ocyg btiment inom järn,

hjälper vi dig från början till slut.
ojekt du har så 
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I Hjärtat av Rättvik
Bo bra på nyrenoverade Hotell Rättvik & 

ät gott på vår American 50’s Diner!

www.diner45.se  •  www.hotellrattvik.se

ät gott på vår American 50’s Diner!
Bo bra på nyrenoverade Hotell Rätt

tat av RättI Hjär
ät gott på vår American 50’s Diner!

& vik Bo bra på nyrenoverade Hotell RättBo bra på nyrenoverade Hotell Rättvik 
viktat av Rätt

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

Välskött fäbodställe i lugnt och avskilt läge med stor tomt. Belägen i Knåparbodarna ca 20 min bilväg från Rättvik. 
I närheten finns fina strövområden och bärmarker. Löpande underhållet. Solcellsel för belysning. Eget vatten samt
gemensamt vatten i stuga samt bastuhus. Boarea ca 26 kvm 2 rok med matplats. Vidare finns utetoa, bastustuga med
relaxavd ,vedeldad bastu och dusch , vedbod/förråd samt lada.
Tomt: 4.600 kvm naturtomt. Pris: 525.000:- eller högstbjudande

Östbjörka/Knåparbodarna - lugnt avskilt läge och stor tomt
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Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se

Fritidshus i Göringen ett litet gammalt stationssamhälle där finns en nedlagd järnväg med möjlighet att utnyttja till gångväg,
dressin,skoter,skidor. Närhet till fiskevatten såsom Göringsjön och Stocken. Närmaste by är Dalfors ca 5 min bilväg där finns
lanthandel,bensinpump och stora sjön Amungen med badplats. Samhället Furudal ca 20 min bilväg där finns 18-håls
golfbana,ishall, livsmedelsbutik,café och bageri samt många fina badställen. Boarea ca 50 kvm 3 rok med matplats, hall. 
Biarea ca 20 kvm oinredd vind. Vidare finns också uthus ca 75 kvm, uthus ca 15 kvm samt lekstuga.
Tomt: 2.520 kvm natur/trädgårdstomt. Pris: 290.000:- eller högstbjudande

Dalfors/Göringen - nära till bad, fiske och strövområden
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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

BÄST I TEST!

Nu även ombud för Kemtvätt/Gävletvätt.

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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Alltid välkommen till
Circle K RÄTTVIK

ÖPPET till

24!

Alltid kokt
KORV för

Kaffe, smörgåsar, 
sallader, pizza, 

filmuthyrning, gasol, livs,

biltvätt, apoteksvaror
m.m.

10:-

Nu även 
MJUKGLASS!

DSK
Skog AB

Källviksvägen 18

791 52 FALUN

Tel: 070-577 03 48

Fax: 023-651 97

E-post:

info@dskskog.se

SNÖSLUNGOR FÖR ALLA BEHOV

SNÖSLUNGOR FRÅN HUSQVARNA  
FRÅN 6.200:-

Din gångväg.

Din uppfart.

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

Mora/Örjastäppan - industrifastighet med stora ytor 

Industrifastighet belägen i industriområdet Örjastäppan. Fastigheten består av en produktionsdel om ca 556 kvm
samt ett varmförråd/kontorsdel om ca 50 kvm samt ytterligare förrådsdel om ca 50 kvm .Hög port för in- och utfart. 
Vidare finns duschutrymmen, wc, förråd, lager, kontorsrum samt personalmatsal. Stor plan gårdsyta delvis asfalterad
lämplig för uppställningsplats för lastbilar och bilar. Fjärrvärme samt fiber finns vid tomtgräns. 
För mera information kontakta oss 0248 100 33 070 330 14 31 eller info@ericthors.se.
Tomt: 5.379 kvm trädgårdstomt. Pris: 2.825.000:- eller högstbjudande

I stort urval!
Välkomna in för att se och prova

PROFFSBUTIKEN
FÖR EN AKTIV

FRITID.
www.utesport.nu

Cyklar och skidor för hela familjen

60 år
1956-2016TORGET RÄTTVIK TEL. 0248-100 60
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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

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

Snöröjning • grusning
• 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. • 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!
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Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se

Permanent eller fritidsboende i omtycka byn Öja  gång/cykelavstånd till Vikarbyn med skola-affär-badplats/båthamn vid
Siljan. 10 min bilväg till fina skidspår i Tammeråsen samt Rättviks centrum. Bra bussförbindelser inom gång/cykelavstånd.
Boarea ca 96 kvm 3 rok med matplats,hall, duschrum, sep wc. Balkong med utsikt över Siljan. Uthus ca 70 kvm med 
gäststugedel samt div förrådsutrymmen. Carport ca 25 kvm. Energiklass D 94 kWa/år. Besiktigad samt Dolda fel försäkrad.
Tomt: 1.100 kvm trädgårdstomt. Pris: 1.185.000:- eller högstbjudande

Vikarbyn Öja  – liten gård med utsikt över Siljan

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

MATCHER:
18.12 19:00
P18 RÄTTVIK - SANDVIKEN
29.12 13:15
HERR RÄTTVIK - P&L CITY
16:00

I RÄTTVIK ARENA

 

 
 

 
 

 
 

 

P18 RÄTTVIK - SANDVIKEN 25 - 27 JANUARI
HERR RÄTTVIK - P&L CITY

I RÄTTVIK ARENA

U12 TURNERING 

 

 
 

 
 

 
 

 

CUP
25 - 27 JANUARI
U12 TURNERING 

 

 
 

 
 

 
 

 

16:00
U 16 RÄTTVIK - LJUSDAL

ALLMÄNHETENS ÅKNING:
Passa på att åka skridskor 
i arenan. Se tider för 
allmänhetens åkning på:
RATTVIKARENA.SE

 

 
 

 
 

 
 

 

U 16 RÄTTVIK - LJUSDAL

Den 15:e varje månad dras en vinnare 
som vinner 50% av intäkterna på 

lotteriet till ett maxvärde av 15.000:-
Varje andelslott kostar 100 kronor i 

månaden. 
Mer info: IFKRATTVIKBANDY.SE

ALLMÄNHETENS ÅKNING:
Passa på att åka skridskor 
i arenan. Se tider för 
allmänhetens åkning på:

 

 
 

 
 

 
 

 

Den 15:e varje månad dras en vinnare 
som vinner 50% av intäkterna på 

lotteriet till ett maxvärde av 15.000:-
Varje andelslott kostar 100 kronor i 

månaden. 
IFKRATTVIKBANDY.SE
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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.

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.sharpdalarna.se

VI BYTER KOSTYM!

MORA KONTORSTEAM AB

Men vi behåller samma goda service och förstärker  
vårt erbjudande till dig som kund med högre kompetens  

och ett bredare sortiment.

AV- & KONFERENSUTRUSTNING • DOKUMENTHANTERING 

KONTORSMÖBLER • PROFILREKLAM • KASSASYSTEM • IT-TJÄNSTER 

KONTORSMATERIEL • TILLBEHÖR • SERVICE/SUPPORT
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Hos oss hittar du allt du behöver för

BAD, LEK och SPEL!
Mycket att välja på!

Välkommen!

Välkommen till  butiken 

i hästmiljö!

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

Allt för häst 
och kusk 
– till lågpris

Öppet:
Vard. 17.00-18.00
Lörd. 10.00–13.00 

Travdagar under tävlingstid
Övrig tid enligt överrenskommelse

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

Äldre gård med skogsmark-jakträtt-fiskerätt-åker och äng beläget i byn Kärvsåsen utanför Boda Kyrkby. Gångavstånd
till bad i Bysjön samt cykelavstånd till badplats vid Zinksjön samt nära till natur- och fina strövområden. Boda ca 10 min
med lanthandel-skola mm. Ca 25 min bilväg till Rättvik centrum med affärer, skolor, resecenter samt restauranger. 
Boarea ca 108 kvm 5 rok med matplats, hall, sep wc, badrum, pannrum. Vidare finns gäststuga, lekstuga , jordkällare,
uthus, vedbod. Fastigheten säljs med FRISKRIVNINGSKLASUL. Skogsbruksplan 2018 finns.
Tomt: 133.970 kvm skog, åker, äng samt trädgårdstomt. Pris: 835.000 kr eller högstbjudande.

Kärvsåsen - med skog/jakträtt och nära till bad



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, 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 ingår på de fastigheter som passar.
� Beskrivningar är uppsatta i våra skyltfönster samt hos Handelsbanken 

Rättvik och skyltplats i Furudal.

� Bildskärmar finns hos Audio Video Storgatan, Centrum Lek & Hobby 
Storgatan, Rättvik Bowling och Krog, Hantverksbyn, Eric Thors Fastighetsbyrå, 
Diner 45/Hotell Rättvik samt diverse andra 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 45 år som Mäklare i Rättvik.


