BOSTADSGUIDEN
Utgiven av Eric Thors Fastighetsbyrå AB, Rättvik • 2015 • 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.

Se våra objekt på internet: hemnet.se, blocket.se, bovision.se och ericthors.se
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Tryck 72842

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 42 år.
Vår fastighetsbyrå är grundad 1945 och en av
Dalarnas äldsta. Under 70 år har vi och föregående
ägare Anders Tiger förmedlat hus i Siljansområdet.

Göran Thors

Eric Thors
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Rättvik centrum – välskött renoverad villa
Välskött charmig villa eller fritidshus mitt i centrala Rättvik gångavstånd till bad,skolor,centrum m.m , löpande
renoverad och underhållen och i ett myckt bra skick. Boarea ca 100 kvm 3 rok med matplats, nyrenoverat duschrum,
hall. Källare med tvättstuga, förråd, stor matkällare m.m. Fjärrvärme. Vidare finns mindre förrådsbyggnad, uteplats
med morgon/förmiddagssol, balkong. Nytt tak, dränerat, ny el, stambytt m.m.
Tomt: 950 kvm lättskött trädgårdstomt Pris: 1.700.000:- eller högstbjudande

Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se
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Rättvik centrum – mycket centralt läge
Ljus bostadsrättslägenhet i bra skick. Låg avgift i förening med god ekonomi. Mycket centralt läge med gångavstånd till
det mesta. Boarea ca 78 kvm 3 rok med matplats, hall samt duschrum. Balkong under tak samt utsikt Siljan och fin
innergård. Vidare finns förråd samt tvättstuga. Energiprestanda 140 kWh/m² år.
Pris: 895.000:- Avgift: 3.679:- inkl värme, vatten samt kabel-tv

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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Röjeråsen – i bra skick och nära naturen
Fritidshus i bra skick med närhet till natur och fina
strövområden. Ca 10 min till Vikarbyn med affär, skola
och bad. Löpande underhållet. Boarea ca 90 kvm 4 rok
med matplats, hall, duschrum. Nylagt tak 2002. Stor
trädgårdstomt med bärbuskar och trädgårdsland.
Vidare finns inglasad veranda, uthus samt lappkåta.
Tomt: 5.000 kvm natur- och trädgårdstomt.
Pris: 750.000:- 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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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 – butik/lagerfastighet i bra skick

Butik- och lagerfastighet med centralt bra läge på Lilla Industriområdet. Fastigheten är i bra skick och löpande
underhållen-tillbyggd-renoverad. Bruksarea ca 1 108 kvm. Bra i- och utlastningsmöjligheter samt asfalterade
parkeringsytor runt fastigheten. Fullt uthyrd.
Tomt: 3.774 stora asfalterade ytor. Pris: 2.800.000:- eller högstbjudande

Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se
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Furudal – i vackra Furudals Bruk
Välskött fritidshus belägen i vackert naturområde intill Tanumdammen/Nysjön och i det charmiga Furudals Bruk
med golfbana, fina fiskevatten, strövområden, badplatser. Tillbyggt 2004, därefter löpande underhållet. Boarea
ca 106 kvm 6 rok, hall, duschrum, klädkammare. 10 min till ishall, affär, skola samt bank. Vidare finns härbre med
inrett sovloft, förråd, verktygsbod, altan med murgrill. Öppen spis med insats.
Tomt: 3.295 kvm insynsskyddad naturtomt. Pris: 685.000:- eller högstbjudande

Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se
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Furudal – strandnära vid oresjön
Fritidshus eller permanenthus intill Oresjön/Skattungsjön. Ett verkligt tillfälle att förvärva en lättskött 1-plansvilla med
strandnära tomt, egen badplats och brygga. Boarea ca 84 kvm 4 rok med matplats, hall, duschrum. Vidare finns
gäststuga om ca 50 kvm med duschrum, allrum, sovrum samt pentry. Nära till skola, affär, ishall samt till strövområden
med fiske i Oreälven samt flera mindre sjöar. Golfbana ca 10 min bilväg.
Tomt: 1.489 kvm strandnära med sjöutsikt. 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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Vi vet att inbrottstjuvar håller ögonen på svenska hem och de vet var de lättast hittar dina
värdesaker. Vi vet också att inbrott berövar din känsla av trygghet hemma.

llera
Insta vakat
er
ett öv larm!
hem

Om du visste vad vi vet.
Vi finns alltid där och agerar inom 30 sekunder vid inbrott eller brand.
Trygga ditt hem och allt du hålller kärt med Verisure – Europas mest
rekommenderade larmföre tag.

Ring oss redan idag; 070-746 13 03
eller 070-746 52 39
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Bjursås – närhet till skidbackar och bad
Lättskött 1-plansvilla eller fritidshus i välvårdat skick med
närhet till naturen. Boarea ca 92 kvm 4 rok med matplats, hall,
duschrum med bastu- och tvättavdelning. Gångavstånd till
skidanläggning samt ca 250 meter till sjön Bjursen med
badplats. Ca 20 bilväg till Falun. Vidare finns uthus med
gästrum samt förråd. Uthus samt vedbod.
Tomt: 4.357 kvm stor naturtomt.
Pris: 1.200.000:- eller högstbjudande

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

10 ÅR
2002 - 2012

FÅTÖLJER

Sleepy 180

SOFFOR

6990:-

SOFFOR

Empire

160cm 6490:- 140cm 5990:- 120cm 5490:-

H-gavel 160/180cm1790:-

kvalittéé
till låg
pris

SÄNGAR

10900:-

210x332x154 Soffan går att få i olika
kombionationer.
TEL:0250-10765

MOR A

Sk ålm yrsv ägen 33

Under W ill y s i Mor a Noret

Öppettider:
Mån-Fre 10-18
Lördag
10-15
BUTIKEN STÄNGD
STÄNGD SÖNDAGAR
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Västberg – med cykelavstånd till bad, Dalhalla
Charmig villa i byn Västberg nära till strövområden, Dalhalla, badplats skola, vacker utsikt över nejden från altanen.
Boarea ca 89 kvm 4 rok med matplats, sep wc, hall. Biarea med pannrum, duschrum med tvättmaskin, matkällare,
grovingång. Vidare finns ö-spis, stor altan , jordvärme som ger låg driftkostnad, fina trägolv.
Tomt: 1.065 kvm trädgårdstomt. Pris: 775.000:- eller högstbjudande

Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se
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VILKEN SUCCÉ!
NYA cannvac Q HEAT 665

665

Din
Lisbeth

Mats

butik
SVERIGES STÖRSTA VITVARUKEDJA

Per

Storgatan 15, RÄTTVIK, 0248-126 00
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Vikarbyn – lättbyggd naturtomt
Lättbyggd tomt inom Byggnadsplan 1975-02-18 20-RÄJ-3473 med gångavstånd till Vikarby centrum med skola, affär, bad
samt båthamn m.m. Kommunalt VA samt Elanslutningspunkter vid tomtgräns. Anslutningsavgifter tillkommer.
Tomt: 1.284 kvm naturtomt. Pris: 135.000:- 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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Limedsforsen - fäbodställe nära Hässjön
Charmigt fäbodställe/fritidshus med ljust bra läge i området. Boarea ca 45 kvm 2 rok med matplats och hall. Nära till
Hässjön med badplats, fiske, båtplats. Strövområden runt knuten. Vattenbrunn finns på gården. Vidare finns
timmerlada, vedbod samt utedass.
Tomt: 1.395 kvm naturtomt. Pris: 195.000 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

R A DO N ET T
• reningsgrad av radon 97– 99,9 %
• tar bort svavelväte
• höjer pH-värdet till ca 7,5

Radonett
ger
Radonett ger
barn eett
tt
ddig
ig och
och dina
dina barn
sunt
och friskt
friskt
sunt och
vvatten!
atten!

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
15
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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.

• Hälsokontroller
• Läkarbesök
• Friskintyg
• Vaccinationer (även barn)
• Företagshälsovård
Torggatan 18 (polishuset), Rättvik
www.levia.se
0248-205 75
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Centralt belägen lägenhet på bottenplan i omtyckt område. Ljus, välvårdad
och löpande underhållen. Boarea ca
64 kvm 2 rok, hall, duschrum med
tvättstugeavd. Vidare finns uteplats på
såväl entrésida som baksida. Förråd.
Gångavstånd till det mesta, såsom bad
i Siljan, simhall, skolor samt till centrum
med butiker och restauranger.
Välskött förening med god ekonomi.

K

Pris: 550.000:Avgift: 4.104:- inkl värme,
vatten samt kabel-tv

Rättvik centrum – lgh på bottenplan

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

BOXER FLEX8

99KR

/MÅN

Ord. pris 239:-/mån.

Plocka ihop dina 8 favoritkanaler
Byt kanaler fritt en gång i månaden
Ingen startavgift
Titta när och var du vill - ingår alltid

6WRUJDWDQ5lWWYLN

Gäller vid 12 mån abonnemang. Erbjudandet gäller t o m 31/12 2015.
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Utby – byggtomt med beviljat förhandsbesked
Byggtomt med bra läge i populära och mysiga Utby. Gång- och cykelavstånd till bad samt fina strövområden runt knuten. Tomten är plan och lättbyggd och kommunalt VA och el anslutningspunkter finns i närhet. Förhandsbesked bygglov är beviljat. Rättvik centrum ca 10 min bilväg samt bussförbindelser inom gångavstånd.
Tomt: 1.500 kvm efter avstyckning. Pris: 330.000:- eller högstbjudande

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

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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Östanvik – hyresfastighet med 8 lägenheter

Hyresfastighet i Östanvik med högt läge samt gång/cykelavstånd till bad-fiske-strövområden samt ca 5-10 min bilväg till
Furudal med affär, ishall, golfbana, bank m.m Lägenhetsytor ca 441 kvm fördelat på 2 st 1 rok / 4 st 2 rok / 1 st 2,5 rok / 1 st
3 rok. Källare med tvättstuga, förråd, 2 garage. Vidare finns uthuslänga med div förråd m.m.
För mera information kontakta oss 0248 100 33 info@ericthors.se
Tomt: 3.890 kvm trädgård ,natur samt parkeringar Pris: 550.000:- 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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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:

t
t
t
t
t
t
t

Fasadrengöring
Taktvätt
Soprum
Entré & portspolning
Markistvätt
Fågelskydd
Klottersanering

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

)<5./g9(516678*%<


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

23

20
O

Söderås – med panoramautsikt över Siljan

Villa i bra skick renoverad senaste åren, idag inredd med två lägenheter men går med lätthet att göra om till
enbostadshus. Gångavstånd till skola, skidspår, dagis samt bra bussförbindelser. Boarea ca 150 kvm fördelat på lgh 1: 3
rok med matplats, hall, duschrum. Lgh 2: 3 rok med matplats, hall, duschrum. Biarea ca 100 kvm med tvättstuga, garage,
pannrum med bergvärmeanläggning samt vedanläggning, diverse förrådsrum. Lada.
Tomt: 2.776 kvm trädgård/naturtomt. 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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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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Altsarbyn – med utsikt över Siljan
Byggtomt belägen i omtyckta Altsabyn med utsikt över Siljan. Närhet till natur och strövområden. Ca 10 min bilväg till
Rättviks centrum samt bussförbindelser inom gångavstånd. Detaljplan Södra Nolänget. Kommunalt VA + El vid
tomtgräns Anslutningsavgifter tillkommer.
Tomt: 1.402 kvm naturtomt Pris: 285.000:- eller högstbjudande

Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se
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Västberg – ANBUD skogsfastighet med jakträtt
Härmed utbjuds till försäljning genom ANBUD fastigheten Del av Rättvik Västberg 4:30. Areal ca 2,7 ha. Produktiv
skogsmark ca 2,7 ha. Totalt virkesförråd ca 504 m³sk. Jakträtt finns på fastigheten. Fri prövningsrätt förbehålles.
Förvärvstillstånd erfordras.
Anbudshandlingar beställes 0248-100 33 eller info@ericthors.se

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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Mora Örjastäppan – industrifastighet med stora ytor

Fastighet med bra läge på Örjastäppan, fastigheten är i bra skick och är löpande underhållen-tillbyggd-renoverad,
bra i och urlastningsmöjligheter inne i byggnaden samt stora parkering/uppläggningsytor runt fastigheten. Vidare
finns separat byggtomt bredvid fastigheten med egen beteckning samt egen planerad infart. Lokal area enligt
följande: Produktions lokal ca 1.525 kvm Kontor ca 940 kvm. Lager ca 1.595kvm Förråd 459 kvm Förråd ca 200 kvm
Tomt 1: 11.599 kvm till stor del asfalterade ytor. Tomt 2: 4.165 kvm byggtomt med naturmark.
Pris: 3.985.000:- 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. Bostadsyta uppgår till 517 kvm
Lokalyta 180 kvm. Vidare finns balkonger, förråd, tvättstuga- torkrum,pannrum, cykelförråd m.m.
Tomt: 1.902 kvm delvis asfalterat samt grus och gräsytor, Hyresintäckter: 469.500 kr per år
Pris: ANBUD med fri prövningsrätt/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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Dalfors Kårsåsen- med lugnt fritt läge
Fritidshus i bra skick löpande underhållet samt med högt underbart insynsskyddat läge. Cykelavstånd till bad i
Djupaspen, mycket fina fiskevatten i området. Dalfors med affär ca 15 min, Furudal med bank,affär m.m ca 25 min
samt Alfta Edsbyn 3,5-5,0 mils bilväg. Boarea ca 50 kvm fördelat på hall, stort Bond kök med vedspis, gasol
kyl-kokplatta-ugn, skafferi, storstuga med stor mantlad plåtkamin. Brunn finns på gården samt enkel köksavlopp.
Uthus ca 55 kvm. Ute toa. Lada ca 35 kvm. Gäststuga med vidbyggd uteplats under tak.
Tomt: 2.778 kvm trädgård samt naturtomt. Pris: 185.000:- 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

28
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Spanien Marbella – lgh till salu i väletablerat område
Trevlig lägenhet på andra våningen (hiss finns) 3 rok, hall, 2 badrum. Vidare finns härlig terass samt garageplats.
Belägen i ett lugnt, fint, väletablerat område Parque la Carolina/Golden Mile med flera restauranger, 3 pooler (2
stora + en barnpool), 1 km från Marbellas centrum, endast 200 m från stranden (bra strand!) och strandpromenaden
som man kan gå längs till Marbella och Puerto Banus. Runt området finns ett 15-tal restauranger inom 5 mins gångavstånd, barer, apotek, supermarkets och andra affärer. In till Marbellas centrum är det ca 1 km och till lyxhamnen
Puerto Banús, ca 4 km. Området har enormt stora grönområden med härlig trädgård.
För mer information kontakta oss: 0248-100 33 eller info@ericthors.se

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


Stötvåg

Laser
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information
ormation om våra tjänster finner ni på vår hemsida
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Hjärligt välkommen
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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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Fritidshus i mycket bra skick samt med ett
strandnära läge vid Lillaxen gångavstånd till fin
badplats, flertalet bra fiskesjöar i området samt
fina strövområden runt knuten. 15 min bilväg till
Rättvik samt Dalhalla. Boarea ca 26 kvm fördelat
på storstuga, kök, duschrum, hall. Biarea ca 20
kvm ö-plan med sovrum, tv/allrum. Vidare finns
vedkamin, öppen-spis med insats,matkällare,
inglasad altan mot Lillaxen. Förrådsbyggnad.
Gemensamt vatten tre fastigheter samt avlopp
till sluten tank. Bra parkeringsmöjligheter
Tomt: 1.870 kvm naturtomt med skog för
vedbehov.
Pris: 985.000:- eller högstbjudande.

Solberga – strandnära vid Lillaxen
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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Vikarbyn - med utsikt över Siljan

Villa med gångavstånd till skola, affär, dagis samt bra bussförbindelser. Boarea ca 112 kvm 4 rok med matplats, hall, duschrum.
Biarea med tvättstuga, förrådsutrymmen. Altan under tak mot Siljan. Garage. Pelletsanläggning som ger låg driftkostnad.
Tomt: 1.990 trädgård/naturtomt. Pris: 745.000:- eller högstbjudande

Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se
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s &ASADMÍLNING s )NOMHUSMÍLNING
s &ÚNSTERRENOVERING s 4APETSERING
s 3PRUTLACKERING av dörrar, möbler m.m.

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

Hos oss hittar du allt du behöver för

BAD, LEK och SPEL!
Mycket att välja på!

Broschyrer • Tidningar
Brevpapper • Kuvert
Följesedlar • Annonser
Roll up • Banderoller
Affischer • Vepor
Utställningsväggar
Broshyrställ • Diskar
Kopieringspapper

40

Välkommen!

Detta händer i Rättvik Arena
Allsvenskan Norra 2015/2016
26 december

IFK RÄTTVIK- VÄSTANFORS
29 december

IFK RÄTTVIK- LJUSDAL

V.3

P12 CUP
22 -24 januari

9 januari

IFK RÄTTVIK- HAPARANDA
3 februari

IFK RÄTTVIK- FALU BS
13 februari

IFK RÄTTVIK- KATRINEHOLM

Gilla oss på Facebook och se vad som
händer inom klubben!

Fri entré, mer info på
www.ifkrattvikbandy.se
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Holen – byggtomt med vacker utsikt Orsasjön

Byggtomt med underbart läge efter Skeervägen, vacker utsikt över Orsasjön samt cykelavstånd till bad, skola.
Orsa centrum ca 5 min bilväg samt Grönklitt med skidbacke/skidspår m.m ca 20 min bilväg. Kommunalt VA går
att koppla på eller eget vatten och avlopp. El vid tomtgränsen, anslutningsavgifter tillkommer.
Tomt: 3.800 kvm lättbyggd tomt. Pris: 485.000:- eller högstbjudande

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

KLART BÄST I TEST

20%

rabatt

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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HOCKEYALLSVENSKAN
2015-2016
42
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För matchtider och övrig information se www.leksandsif.se

AIK • AIS (Almtuna) • ASP (Asplöven) • BIK (BIK Karlskoga)
IFB (Björklöven) • MIK (Mora) • PAN (Pantern) • SUN (Sundsvall Hockey)
TAIF (Tingsryd) • VH (Vita Hästen) • VIK (Västerås)
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Furudal Tenninge - lantbruksenheter vid Skattungsjön
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Två st fastigheter om 4,5 ha/st med beviljat förhandsbesked bygglov/lantbruksenheter i Tenninge området en del av
norra Siljansringen med ett underbart ostört läge vid Skattungsjön. Vacker panorama utsikt över soliga
Skattungviken, skoter/vandringsled direkt in på knuten, ca 3,5 timmes bilfärd från Stockholm.
Förvärvstillstånd erfodras. Möjlighet till jakt, fiske. Servitutsavtal kommer att skrivas på marken nedanför
respektive fastighet. Bilväg finns till tomterna. Tomt: ca 4,5 ha fastighetsareal med skog. Servitutsavtal kommer
att skrivas på marken nedanför respektive fastighet. Pris: 595.000:- per enhet eller högstbjudande

Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se
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Service och
reparationer av
värmepumpar

AUKTIONER
Rättvik
Auktionist: Roland Pettersson
Tel. 0248-516 00, 516 70, 070-320 25 30
Fax 0248-516 71 • www.rpbil.com/auktioner

Vi åtar oss auktioner
av alla de slag,
gårdsauktioner,
verkstadsauktioner,
konkursauktioner etc.
Varor mottages till
kommande auktioner,
vi packar och hämtar.
Ring för mer information.
Anbud tas emot på mobilen
eller via faxnr.
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Åre Årebjörnen - andels lgh med utsökt läge

Andelslägenhet i BRF-form med utsökt läge i barnvänliga Årebjörnen byggd 2009 i hög standard samt med underbart
läge med utsikt över fjäll, Åresjön samt Åredalen. Ski in/out läge. Boarea ca 133 kvm 6 rok med matplats, öppen planlösning, bastu avd, duschrum. 2015 veckorna 14, 24, 29, 41, 50 samt förstahandsval för 2016.
Månadsavgift: 1.304:- inkl drift. Pris: 340.000:- eller högstbjudande

Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se
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Timmerhus • reparationer
utbyggnader • renoveringar
nybyggnation

37
46

Vi levererar och monterar allt inom rör till
privatpersoner och företag i Siljansbygden.
Välkomna till RÄTTVIKS VVS!

Ulf Back 0248-609 150
47

Våra öppettider
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Bengt Werpers Åkeri
är nu en del av SUEZ, men hos oss är det

business as usual!
hör av er till oss för gamla och nya behov

vi hjälper er med slam- & torrsug...
... containerlösningar
... verksamhetsavfall
... sand, grus och matjord
Kallt i vinter? – Köp dina pellets hos oss!
Finns för både leverans och avhämtning.

0248-124 21 | www.werpersakeri.se

38
Ö

Boda Silverberg – lättskött 1-planshus
Villa/fritidshus med ett härligt fritt läge i naturskön miljö,
nära till Sinksjön med bad, strövområden runt knuten
samt elljusspår ca 150 m från huset. Boda med skola,affär
inom gång/cykelavstånd. Boarea ca 73 kvm 3 rok med
matplats, hall, duschrum. Vidare finns härlig altan i vinkel samt under tak och med utsikt över nejden. Friggebod/Gäststuga för åretrunt bruk med el. Vedbod/Förråd.
Tomt: 1.159 kvm lättskött trädgårdstomt.
Pris: 650.000:- 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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Garsås - med gångavstånd till Siljan
Villa/fritidshus löpande underhållen och renoverad samt med bra läge mitt i byn, gångavstånd till lanthandel, bad,
bussförbindelser. Boarea ca 97 kvm 3 rok med matplats, stor hall, badrum. Biarea ca 97 kvm med duschrum 2005,
garage med elport, tvättstuga, förråd, matkällare m.m. Inrett gästrum på vindsplan. Braskamin. Inglasat uterum.
Garage med vidbyggt förråd i timmer. Bergvärme anläggning som ger låg driftkostnad.
Tomt: 1.442 kvm trädgårdstomt Pris: 590.000:- 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.

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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Välkomna hälsar Maria, Carina, Kicki, Anita, Jessica, Karolina
www.handelsbanken.se | 0248-790 790
54
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2ËTTVIK s    
3KIDUTHYRNING 'RANBERGET   

I stort urval!
Välkomna in för att se och prova

PROFFSBUTIKEN
FÖR EN AKTIV
FRITID.
www.utesport.nu

TORGET RÄTTVIK

Cyklar och skidor för hela familjen

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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Hantverksbyn

HOTELL - RESTAURANG - HEMSLÖJD

ÖPPET ALLA DAGAR!
HOTELLRUM FR. 475 KR PER PERS.

BRA MAT - BRA PRIS
FRUKOSTBUFFÉ, LUNCHBUFFÉ & À LA CARTE
NI HITTAR OSS 3 KM SÖDER OM RÄTTVIK CENTRUM VID KORSNINGEN RIKSVÄG 69/70

DALAWÄRDSHUS +46 (0) 248-30250
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RÄTTVIKSAPPEN

www.dalawardshus.se

Alltid välkommen till

STATOIL RÄTTVIK

Ett enkelt sätt att hitta
information om vad som
händer i Rättvik.

Alltid
KORV för

10:Nu även

MJUKGLASS!
Du kan även läsa
RättviksNytt!
Sök efter Rättvik i AppStore (iPhone)
eller Google Play (Android)

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

ÖPPET till

24!
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Skattungbyn - gård med mark i anslutning

Lantbruksfastighet beläget med högt fint läge utsikt över Orsa Finnmark samt i omtyckt by. Gångavstånd till skola, affär
samt cykelavstånd till bad och fiske. Boarea ca 200 kvm 6 rok med matplats, hallar, nyrenoverat badrum, sep wc,
tvättstuga. Stort renoverat garage även passande att inreda till stall. Stort uthus. Mark direkt i anslutning till fastigheten.
Värmeanläggning vedpanna för 1,5 m längder samt acktank 2000 liter detta ger låg driftkostnad.
Tomt: 25.254 kvm trädgård/naturtomt Pris: 1.165.000:- eller högstbjudande

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

BOSTADSGUIDEN PÅ INTERNET
• Nr 1
tsbyrå AB, Rättvik • 2013
Utgiven av Eric Thors Fastighe

omnejd?
Hur vill du bo i Rättvik med
hela gårdar

rätter, tomter eller
Vi har villor, fritidshus, bostads
att välja bland.
med uthus och ängar – mycket

Utgiven av Eric Thors Fastighetsbyrå AB, Rättvik • 2012
• Nr 1

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.

Utgiv en av
Eric Thor s Fasti
ghet sbyr

Hur vill du bo

å AB, Rättv ik
• 2015 • Nr
1

i Rättvik med
Vi har villor, fritid
omnejd?
shus, bostadsr
ätter, tomter eller
med uthus och
hela gårdar
ängar – mycket
att välja bland.

Se våra objekt

på internet: hemn

et.se, blocket.se,

bovision.se och

ericthors.se

www.ericthors.se www.bokstaven.se

44
BB

Spanien Marbella – 18 lägenheter för uthyrning
Costa del Sol, Solkusten, Marbella. 18 lägenheter för uthyrning på ett lugnt, fint, väletablerat område som heter
Parque la Carolina, Carolina Park, mitt i kända området "Golden Mile"med flera restauranger, 3 pooler, 1 km från
Marbellas centrum, endast 200 m från stranden och strandpromenaden. Kända hotellen Marbella Club samt Puente
Romano ligger nära. Runt området finns ett 15-tal restauranger inom gångavstånd, barer, apotek, supermarkets och
andra affärer. In till Marbellas centrum är det ca 1 km och till lyxhamnen Puerto Banus, ca 4 km. Området har
enormt stora grönområden med härlig trädgård.
För mer information kontakta oss: 0248-100 33 eller info@ericthors.se

Se alla våra hus på Internet: www.ericthors.se, www.hemnet.se och www.bovision.se
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Nytt & unikt!
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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
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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

.

På dessa kartor hittar du lätt var våra
objekt samt annonsörer ligger.
SiFFrOr = Annonsörer. BOKSTÄVer = Objekt.
G = Bjursås
J = Limedsforsen
N = Östanvik
P = Leksand
S = Mora
T = Siljansnäs
V = Spanien
W = enviken
Z = Orsa Holen
Ä = Åre
AA = Garsås
BB = Spanien
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3 = Falun
6 = Leksand
8 = Mora
10 = Mora
14 = Mora
15 = Mora
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18 = Falun
32 = Falun
35 = Falun
42 = Leksand
43 = Mora
60 = Mora

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, 42 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, bovision.se och blocket.se.
● Flygfoto samt översiktsvideo över fastigheten och området.
● Beskrivningar är uppsatta i våra skyltfönster samt hos Handelsbanken
Rättvik samt Furudal, Storgatan Rättvik och Rättvik Arena.
● Bildskärmar finns hos Audio Video Storgatan, Centrum Lek & Hobby Storgatan, Rättvik Bowling och Krog, Eric Thors Fastighetsbyrå 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.se eller ericthors.se

