Siljansnäsdagen 2020 - en sammanställning
Företag,
föreningar mm

Information

Adress i
Siljansnäs

Sockenföreningen

Informationscentral.
Sockenstugan
Här är startplatsen för din Siljansnäsdag 2020. Här finns sockenföreningen och all
information, kartor, tipspromenadkuponger mm som du behöver för att lotsa dig
fram under dagen. Här finns även Hamburgare mm att köpa när hungern sätter in.

Utesport/Cykelladan

Försäljning, uthyrning, lånecyklar, Startpunkt för guidade turer i bikingleder

Lissgattu 4

Siljansnäs Stugby

Gratis minigolf hela dagen. Kaffe & glass finns för försäljning!

Buffils Annas väg 20

Leksandsstolen

Leksandsstolen har öppet och erbjuder fika i caféet och loppis kl 11-16.
Källsvadsvägen 10
OBS! Utställare i Leksandsstolens showroom blir:
- Möbelutställning
- Inredningsbutik Harmoni & Helhet
- Snickericaféet med uteservering
- Försäljing av olivolja från Birger O i Västanvik
- Loppis
- Mindre utställning av Tjugo Som Skapar med foto, broderi och Leksandsdräkten

Krukan på Mon

Krukan på Mon har "Öppen trädgård"

Västibygattu 39

Västibyns Tapetseri & Västibyns Tapetseri & Inredning/Tuffila Design har öppet/loppis/tyg/stuv...
Inredning
Annica, DalaFötter, ställer sin fotvårdsbil utanför Västibyns samt Ingrid, Inanna,
ställer upp sitt marknadsstånd m bl a smycken och annat roligt...

Björkbergsvägen 67

Saori Sakura Weaving Kirsi, Saori Sakura, fd församlingshemmet, japansk Saori-vävning i trädgården...

Prästbacken 3

INN Väv & Textil Möjligheternas lada

Eltjänst
Företagshuset

Möjligheternas lada
Bygattu 7
Kom på LOPPIS
Vedspis, tvättställ, toastol, barncyklar, gungstol, stolar, hylla, bord, servis, glas,
porslin, bestick, golfutrustning, optimistjolle
Hos Inger och Holger
Siljansnäsdagen 1 aug. kl 11-17
Se även en liten utställning från INNslaget (INN VÄV & TEXTIL)
Prova på att väva och spinna, se redskap till linberedning, delta i tipspromenaden
OBS! Parkera på gatan – endast avhämtning av större föremål med bil på gården
Välkomna!
Eltjänst på Företagshuset Moravägen - lagerrensning elprylar, belysning m.m.
Gamla Olsnäsvägen
🔌💡fyndpriser
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Deelicious - Garaget
& g:a Macken

"Garaget & Ga Macken", en oas med butik, glass och café håller öppet sista
dagen denna sommar på Siljansnäsdagen den 1 augusti. Öppet kl 11-16 med
specialerbjudanden och även en loppis i lilla garaget. Ett stop för både stora och
små i byns tipspromenad finns på plats och diverse aktiviteter kommer att kunna
utövas på plats under dagen. Alla bybor, samt löst folk är givetvis hjärtligt
välkomna!" Med vänlig hälsning, Maria

Moravägen 192

BODYFARM

BODYFARM(Nellina AB/Bodyfarm Sweden) ”Pop-up store”Ekologiska hår- och
hudvårdsprodukter från Grekland.
Tillfälligt (för dagen) på plats på Kobäcksgattu 1/Björkbergsvägen 28
Annars finns generalagenturen på Padåvägen 5 i Siljansnäs.
Hemsida: https://bodyfarm.se/
Välkomna!

Kobäcksgattu
1/Björkbergsvägen 28
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Siljansnäs för
koppning och hälsa

Ahmad Jadaan som är utbildad på Axelssons Institut erbjuder gratis prova-påbehandlingar för den som är intresserad av hur koppning går till. Ta en liten paus
från tipspromenaden och lägg dig på behandlingsbänken en stund!

Mejerigattu 6
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Siljansnäs Camping

Kaffe- och glassförsäljning

Fjärdgattu 17

Våmhus Korgar

Säljer korgar, träsaker, kvastar m. m. hantverk. Tillverkning av Säs Holger
Andersson, Fyribergv 8, Våmhus

Mittemot
Sockenstugan

Nej
12

9

Siljansnäs RK - Rodd SRK - Roddsektionen
Nere vid båthuset, hela dagen.
SM i roddmaskin (Siljansnäsmästerskap)
- Barnklass 100m
- Ungdomsklass 100m
- Vuxenklass herr 200m
- Vuxenklass dam 200m
Priser till de tre bästa i varje klass. Vinnarna meddelas kl.15.45 alternativt via
uppgett telefonnummer. Vid fint väder ute på gräsmattan, annars inne i stora
båthuset.
Café Siljansnäsar’n
- Kaffe/te/läsk/festis
- Kaka
- Korv med bröd

Båthusbacken 5,
Siljansnäs
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Siljansnäs RK - Cykel Guidade turer på mountainbike!
Lissgattu 4
Siljansnäs RK Cykel erbjuder guidade turer i våra fina bikingleder under
Siljansnäsdagen. Turerna utgår från Utesport/Cykelladan på Lissgattu 4 för den
händelse någon behöver låna alt. hyra cykel för att kunna hänga med. Kontakta
Erik på Utesport ( 070-690 85 13) för att kolla upp lån/hyra av cykel). Vi kör sedan
vidare förbi startplatsen för turerna (skidstugan) i fall någon väntar där. Passion
oavsett kondition - Varmt välkommen att hänga med! SRK Cykel
Kl. 11.30 (Utesport/Cykelladan, Lissgattu 4) Hallberget (röd led) 5k
Kl. 13.00 (Utesport/Cykelladan, Lissgattu 4) Björkberget korta (blå led) 8,5k
Kl. 13.00 (Utesport/Cykelladan, Lissgattu 4) Björkberget långa (blå led) 11k
Kl. 14.30 (Utesport/Cykelladan, Lissgattu 4) Hästskovägen (grön led) 8k

Nej

Skidstugan Bikingleder

Startplatsen för bl a bikinglederna i Siljansnäs. OBS! De guidade turerna utgår
från Utesport/Cykelladan ifall någon behöver låna cykel. Vi kommer dock trampa
förbi skidstugan för att fånga upp er som eventuellt väntar där :)

skyltat från kyrkans
parkering.

Nej

Frikyrkan Siljansnäs

Kl. 11-15 Frikyrkan erbjuder beachvolleyboll, kubbturnering, hoppborg och
fikaförsäljning.

Björkbergsvägen 28
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Klass 6, Siljansnäs
skola

Klass 6 från Siljansnäs Skola kommer stå i Korsningen Björkbergsvägen/
Vid Kyrkparkeringen
Prästbacken, vid Kyrkparkeringen på gräset och sälja goda Kakor från Kakservice
och kvalitetsfryspåsar från Ölandsplast. Kom och Köp.
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Hembygdsföreningen Hembygdsföreningen säljer böcker, filmer, lotter mm och gör reklam för
föreningen.

Björkbacksvägen/Soc
kenstugan

Nej

MAT, FIKA M.M.
Hamburgare

Här erbjuds nygrillade hamburgare till försäljning.

Sockenstugan

Siljansnäskiosken

Glass, spelbutik, godis och mycket annat smått och gott.

Björkbergsvägen 54

Siljans Pizzeria

Ja, ni vet vad som finns, typ.

Moravägen 218

Nej
17
18

Bortasgattu 12

41

FOTOUTSTÄLLNING - Kl. 10-16, fotoutställning med Bertil Hellströms fotoskatt med motiv från
B Hellström
Siljansnäs, i Backlundssalen i Sockenstugan, max 20 p i taget. Utställning även
söndag 2 aug kl. 11 - 15.

Sockenstugan

Nej

Konsert för boende

Kl. 15.30 erbjuds konsert för boende på Björkbackens servicehus. OBS! Endast
för boende!

Husåkersgattu 20

Nej

Ztash utomhuskonsert

Välkommen till ZTASH GRATIS livespelning i underbar utomhusmiljö på Tregattu Tregattu 10
10 i Backbyn, Siljansnäsdagen 1/8 kl. 19:00-ca 20:30.
Packa picknickkorgen, ta med en filt eller campingstol och kom och njut av vår
lugna musik. Egna låtar från åren 2005-2020 blandat med några covers.
Vi släpper endast in 50 personer så det är först till kvarn som gäller. Gräsytan
framför scenen är stor så det är inga problem att hålla avstånden. Det går bra att
ta sig in med rullstol. Inträdet är gratis men ni MÅSTE FÖRBOKA.
Vi släpper enbart in personer som har förbokat.
Förboka gör ni genom att skicka ett SMS till Henrik Sandin på telefon: 0763-460
465 eller genom att anmäla er här på fb. Bokningen är bekräftad först när ni får
svar av oss.
Vägbeskrivning: Henrik Sandins hus på Tregattu 10, på gränsen mellan Backbyn
och Tasbäck, röd grind. Står skyltat vid entrén. Obs, parkering är begränsad så ta
gärna cykel eller gå. Behöver ni ta bil så meddela gärna det innan så vi kan ordna
parkering.
Skulle det bli väldigt dåligt väder ställs konserten in och ni meddelas då via SMS.

KULTURAKTIVITETER
Lucas Lada

Ladugårdskonserter kl. 12, 13 och 14
Livet Nord - sång och fiol
Johan Testad - sång och gitarr
Peder Åkerlund - kontrabas
Adress: Bortasgattu 12, Backbyn | Entré: 70 kr (kontant/Swish)
OBS! Endast 25 platser per konsert! Konsertlängd 30 min.
Förboka plats! SMSa 0704-414001 eller maila nordlivet@gmail.com.
Ange namn, konserttid och antal platser.
LOPPISEN är öppen!
Dessutom finns skivor från Kakafon Records!

Nej

Konst i trädgården utställning

Konst i trädgården med loppis i Almo Almo Alviksvägen 302:
Vi bjuder på minst tre konstnärer:
Linda Pihl
Stina Nord
Björn Malm
och förhoppningsvis tillkommer det fler:
Som happening blir det rakubränningen på gården.
Det blir gammalt och nyare på loppisen, bruksföremål och leksaker
Och våfflor, de är nya och frasiga och serveras med kaffe eller saft till
självkostnadspris.
Välkomna!
Vi rensar ladorna, säljer barnkläder, leksaker, smått å gott samtidigt som vi har
konst i trädgården med inbjudna konstnärer. Sofia Axelsson Lekare

Almo, Alviksvägen
302.

Loppis Näsda’n

Flyttloppis, Katarina Plars
Björkbergsvägen 108
Flyttloppisen fortsätter, påfyllt sen förra helgen!
Div gamla saker i ladan inkl en kamin, byggmaterial, kakel. Trasmattor, husgeråd,
leksaker, böcker, cd, kläder, skor mm
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Loppis Näsda’n

Martina Sandström

Kirolsvägen 10

Loppis Näsda’n

Lina Andersson

Robacksgattu 29

Loppis Näsda’n

Anna Bernhardsson
Kommer finnas: Barnkläder 122-128, 158/164- xs
Tjej/damkläder strl S- XL enstaka xxl. Skor, Märkesjeans, leksaker, pyssel, annat
smått och gott, Spik, skruv, gamla verktyg. Cyklar, gammal cykelvagn/kärra,
Snowracer, spark m.m Ridkläder.Kakförsäljning för klass 6 ett litet bord, mera
finns nere vid sockenstugan
Välkomna!
Tänk på att hålla avstånd. Visa Hänsyn. Tack!

Täppgattu 1

Nej
44
16

Loppis Näsda’n

Vi har rensat här hemma och kommer att sälja barnkläder, leksaker,
barnböcker, barnstol mm, lite damkläder, porslin, husgeråd, blomkrukor,
ljusstakar och lite annat smått och gott.

Alvik Alviksvägen
153, 793 97
Siljansnäs

42

LOPPIS NÄSDA'N

20

Hälsningar Jenny Olander
Alviksvägen 153
Loppis Näsda’n

Loppis på Padvägen 14.
Padvägen 14
Blandad kompott av saker, leksaker, kläder.
Vi har en aktivitet där vuxna och barn får kasta ringar och får poäng som skrivs på
tipslappen.
Vi bjuder på förfriskningar!
Cross Service är på plats för att ge info, lämna ut broschyrer, visitkort.
Vi har under Siljansnäsdan ett erbjudande!
Boka in fönsterputsning eller storstädning/startstädning och få 20% rabatt på
arbetskostnaden.

Loppis Näsda’n

På loppisen kommer vi att sälja bl a inredning, glas&porslin, barn-artiklar, leksaker, Moravägen 265
mattor, lampor, konst, möbler. Lena Erkers + flera hushåll
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Loppis Näsda’n

Berit Klintberg

Gamla
Björkbergsvägen 4
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Loppis Näsda’n

Vi kommer att sälja
Husgeråd, inredning och kläder
Mvh Mona Lundin

Persbacksgattu 34
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Loppis Näsda’n

Allt från möbler till fina barnböcker/finkläder, sportutrustning mm. Sara Holzmann
Markström

Sovholsgattu 8
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Loppis Näsda’n

Säljes glas i olika former: Tårtfat på fot, gamla glas, glas på fot, stor ljuslykta m.m. Källsvadsvägen 26
Taklampa med små prismor. Bälteskudde med helt ny klädsel
Second hand: kläder, skor och handväskor. Röd dunjacka stl. Large M.fl grejer.
Allt mycket billigt!!! Inget ska in igen. Gratis bord, 10kr bord, 20kr bord osv
Pruta är helt ok!
Källsvadsvägen 26
Ingegerd Jons
Loppis bord, Skänkes/gratis bord. Second hand kläder, skor, väskor mm.
Handstickade produkter några i egen design,egna mönster. Reflexmössor,
bomullsmössor i eget dalamönster, raggisar, ponchon mm.
Konst i trädgården med loppis i Almo Almo Alviksvägen 302:
Almo Alviksvägen
Vi bjuder på minst tre konstnärer:
302
Linda Pihl
Stina Nord
Björn Malm
och förhoppningsvis tillkommer det fler:
Som happening blir det rakubränningen på gården.
Det blir gammalt och nyare på loppisen, bruksföremål och leksaker
Och våfflor, de är nya och frasiga och serveras med kaffe eller saft till
självkostnadspris.
Välkomna!
Vi rensar ladorna, säljer barnkläder, leksaker, smått å gott samtidigt som vi har
konst i trädgården med inbjudna konstnärer. Sofia Axelsson Lekare

Loppis Näsda’n

Loppis Näsda’n

Barn- och vuxenkläder. Leksaker, inredning. Nina Berntoft

Hallgattu 12

Loppis Näsda’n

Maria Forsberg

Tottgärdsgattu 3
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(Aktivitet)

26

(se ovan nr
42)

27
Nej

Loppis Näsda’n

Vi öppnar upp för loppis i lilla växthuset hos Bondgården. Gårdsbutiken är öppen
som vanligt.

Dantbäcksvägen 3

28

Vi kommer ha försäljning av husgeråd kläder(vuxen o barn) cykel hästutrustning
sportutrustning verktyg m.m m.m
Mvh anna
Loppis Näsda’n

Loppis hos Storåkers
Barnkläder strl 56-140
Overaller, jackor, överdrag, regnkläder, stövlar (fodrade och ofodrade), skor,
gymnastikskor, sandaler, badkläder, handdukar, spjälsängskydd, täcken,
påslakan, kuddar, örngott, underlakan, "kisslakan" dvs med plast, skridsko,
längdåkningspjäxa, hjälm och skidglasögon, ryggplatta, träningskläder (utomhus
och inomhus), mössor, vantar/ handskar, byxor, tröjor, leksaker, dvd, diadem,
cykelstol, bilbältesstolar, ihopfällbar skötbord,
Tavlor, böcker, hushållssaker, höganäskrukor, drickaflaskor, järnkrukor mm.

Gamla Olsnäsvägen
4
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Loppis Näsda’n

Maria Sundin

Almo Alviksvägen
241
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Loppis Näsda’n

Elin Sved

Moravägen 202

Loppis Näsda’n

Kerstin Plars

Persbacksgattu 15

Loppis Näsda’n

Uno Lundback

Tasbäck
Limbäcksgattu 21

31
32
33

Loppis Näsda’n

Stina Fudge

Korsgattu 1

Loppis Näsda’n

Anna-Karin Erkers

Overgattu 21

Loppis Näsda’n

Anders Qvicker

Tottgärdsgattu 7

Loppis Näsda’n

Vi öppnar lilla garaget (Bredvid Garaget Pop-Up Store) för loppis, en blandning av Moravägen 192
kläder, inredning, leksaker och diverse sportutrustningar! Maria Dee
Hallgattu 22

34
35
(se ovan nr
9)
Nej
(se ovan nr
7)

Loppis Näsda’n

Maria Fridén

Loppis Näsda’n

Möjligheternas lada
Bygattu 7
Bygattu 7, Näsbyggebyn
Kom på LOPPIS
Vedspis, tvättställ, toastol, barncyklar, gungstol, stolar, hylla, bord, servis, glas,
porslin, bestick, golfutrustning, optimistjolle
Hos Inger och Holger
Siljansnäsdagen 1 aug. kl 11-17
Se även en liten utställning från INNslaget (INN VÄV & TEXTIL)
Prova på att väva och spinna, se redskap till linberedning, deltag i
tipspromenaden
OBS! Parkera på gatan – endast avhämtning av större föremål med bil på gården.
Välkomna!

Loppis Näsda’n

Välkomna! Ulrika & Mats

Björkbergsvägen 101

Försäljning Mjukbulla,
ev ägg

OBS! Inget loppis! Marie Nises säljer mjukbulla och eventuellt ägg.

Källbacksgattu 12

Försäljning Mjukbulla

Märta Ollén

Öståkersvägen 27

Loppis Näsda’n

På loppisen säljs kläder, verktyg och porslin.. Ann-Marie Carltegen

Tottgärdsgattu 11

Loppis Näsda’n

Kerstin Häggvik-Sundgren, Loppis i Ladan

Västibygattu 30

Loppis Näsda´n

Jeanette Eriksson

Moravägen 183

Loppis Näsda´n

Magda : Obemannad miniloppis på ovansidan av huset, Utanför garaget finns ett
bord med diverse, inkl en del sportgrejer, mm samt ett skrivbord. Ta det du vill ha
och swisha det du tycker det är värt.

Källbacksgattu 20

38
39
Nej
Nej
43

Loppis Näsda´n

Eva Hellström Loppis. Mycket blandat utbud

Kirolsvägen 6

40

36
37

