
49:ans medicinska fotvård samt försäljning av fotpro-
dukter: salvor, stödstrumpor och vanliga strumpor.  
Ingegerd, 0248-12 570.

ABF är studieförbundet som gör en annan värld möjlig. 
Samverkar i studiecirklar och kultur nära dig.  
Carina, 0248-10 396. 
ABF/PRO Line dance – koordination, balans (kroppsligt, 
själsligt), glädjefull sysselsättning med glada dansare. 
ABF/PRO/Reumatikerföreningen Medicinsk Qi Gong 
(senior enligt Biyun-metoden) – utvecklar kroppens själv-
läkande förmåga. 

Apoteket Kronan erbjuder sina kunder en säker och 
tillgänglig hantering av receptbelagda läkemedel och  
kvalificerad rådgivning. Sortiment av receptfria läkemedel. 
Vasagatan 2, Rättvik. 070-249 89 16.  
Webbsida: apoteksgruppen.se/rattvik.

Dalkarlsvägens vandringar En ung förening – en gam-
mal väg. Föreningen vårdar vårt kulturarv för folkhälsa, 
kulturhistoria och social samvaro.  
Torsten, 070-628 99 17.

Diabetesföreningen Falun/Borlänge ger kunskap och 
tips om bra egenvård som ger trygghet och styrka.  
Inger, 072-523 27 44.

Diakonin Rättvik, Ore och Boda. Diakoni är kristen tro 
i handling! Exempel: Samtal, enskilt eller i grupp. Grup-
per och öppna verkamheter för gemenskap. Vi gör även 
hembesök.  
Ewa, 0248-73 673.

Fot & Skokliniken Dalarna tillverkar anpassade skoin-
lägg, för att förebygga och hjälpa dig som har belast-
ningsbesvär i till exempel fot, knä, höft och rygg.  
Peter, 070-482 32 72.

GarnCentrum på Torget i Rättvik säljer garn, tillbehör och 
broderi.  
HSB gatan 1, Rättvik. Therese och Carina, 0248-10 052.

Handikappföreningarnas hus. Tillsammans med ABF 
och Studieförbundet Vuxenskolan har vi kurser och möten 
i egna lokaler. Lokalen kan även hyras.  
Hans, 0248-10 917.

Handslaget är ett kooperativ med butik i Hemslöjdsstu-
gan på Torget i Rättvik. Här finns vackra, genuina konst- 
och bruksföremål samt mathantverk.  
Webbplats: www.handslaget.nu.

Hemslöjden Rättviks Hemslöjdsförening är en ideell för-
ening. De arbetar för att bevara och utveckla kunskapen 
om dräkt- och lokal slöjd inom kommunen.  
Agneta, 070-873 47 07.  
Webbplats: www.rattvikshemslojd.se.

HRF Hörselskadades riksorganisation HRF Dalarna 
informerar om en enkel hörseltest, tinnitus, Menières 
sjukdom, Hörsellinjen och organisationsens medlemsför-
måner. Hörapparatsbatterier säljes.  
Anita, 070-263 84 64 Webbplats: hrf.se.

HSO Dalarna Handikappföreningarnas Samarbetsorgan 
(HSO) i Dalarna är en organisation bestående av 26 
medlemsföreningar. HSO Dalarna är politiskt och religiöst 
oberoende och arbetar för funktionshindrades bästa, ”Ett 
samhälle för alla”. 
Fredrik, 070-207 35 77. Webbsida: hso.se/dalarna

Kerstin Elg, biodlare som säljer honung med mera. 
Honung används som folkmedicin i hela världen. Vissa 
forskare genomför nu studier på djur och människor. Att 
honung lindrar halsont, är ett annat känt fenomen. 

Kommunpolisen har kontakt med kommunens medborg-
are och fångar upp eventuell otrygghet. Samtalen ska 
ligga till grund för kommunens och polisens aktiva arbete 
för att öka tryggheten.  
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Koppjärk Hälsocenter Det självklara valet för en hälsa 
i balans. Träning, hälsotester, sjukgymnastik och rådgiv-
ning för att hitta balansen i livet – att må bra, helt enkelt!  
0248-79 71 80. Webbplats: koppjark.se.

Lenas Rehabtjänst erbjuder sjukgymnastik och träning i 
ditt hem. Gruppträning en gång i veckan för balans, rörlig-
het och styrka i Rättvik, Mora och Orsa.  
Lena, 073-840 50 06, l.andren@yahoo.com.

Monica Larsson Hudterapeut, makeup artist och stylist. 
Ger makeuptips inför höstens makeup och tips om din 
hud och höstens modefärger.  
Monica, 0248-79 71 80. Webbplats: fargformstil.se.

Optikern i Rättvik Vi utför synundersökningar för glas-
ögon och kontaktlinser, samt skriver remisser. Vi har 
ett brett sortiment av bågar, glas och solglasögon i alla 
prisklasser.  
HSBgatan 1C, Torget, Rättvik. 0248-12 030.  
Webbplats: optikernirattvik.se

PRO verksamheten omfattar aktiviteter, dans, boule, 
bowling, medlemsträffar med olika aktualiteter, kursverk-
samhet i samarbete med ABF och mycket annat visas 
upp under mässan.  
0248-13 284. Webbsida: pro.se/rattvik

Reumatikerföreningen Aktiv förening med många med-
lemsaktiviteter av variation. Verkar för människors välbe-
finnande, delaktighet och trygghet i sin diagnos.  
Carina, 070-372 14 75.  
Webbsida: rattvik.reumatikerforbundet.org 

RPG Pensionärsförening som värnar om gemenskap 
grundad på kristna värderingar. Lunchgemenskaper, triv-
selträffar och resor med varierat innehåll.  
Elis, 0248-42 221.

Rättviks bibliotek med filialer i Ore och Boda. Ett levan-
de mötesrum för alla åldrar. Böcker, CD-böcker, tidningar, 
information, föredrag, utställningar, studiecirklar med 
mera. Allt väntar på dig! 
0248-70 190. Webbplats: rattvik.se/bibliotek.
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Rättviks Boulesällskap träningsspelar 3 dagar i veck-
an året om. Boulesporten passar alla. Bra träning för 
smidighet och balans.  
Yngve, 073-042 98 40, Sven Olov 070-684 29 72.

Rättviks Fastigheter AB, RFAB är ett kommunalt 
fastighetsbolag. Vi förvaltar och utvecklar lokaler i 
kommunal verksamhet och bostäder för privat bruk. De 
tar hand om Rättviks utemiljö genom skötsel, underhåll 
och utveckling av våra gatu- och parkområden. De 
bidrar till kommunens samhällsutveckling. 
Kundtjänst: Johanna och Mimmi, 0248-70 290.  
Webbplats: rattviksfastigheter.se.

Rättviks Gymnastikklubb, RGK är en ideell förening 
med bred verksamhet. Föreningen har som mål att 
bedriva motions- och hälsofrämjande aktiviteter i olika 
former, för alla åldrar.  
Anna, 076-940 80 09. Webbsida: www.laget.se/rgk.

Rättviks Judoklubb – Motverka fallskador genom att 
träna balans, styrka, koordination och fallteknik.  
Benny, 073-037 84 84. Benny.nystrm@telia.com.

Rättviks kommun, Anhörigstöd Buketten stärker 
stödet för grupperna med psykisk ohälsa, neuropsykia-
trisk funktionsnedsättning och beroende.  
Elisabeth 0248-70 394 och Keijo 0248-70 044, 
Torgg. 18, Rättvik. Webbsida: rattvik.se/anhorigstod.

Rättviks kommun, demenssjuksköterskan arbetar 
kommunövergripande med personer med misstänkt 
demenssjukdom eller en utredd demensdiagnos. I 
arbetet ingår information, råd, stödutbildning och hand-
ledning till den drabbade, personal och närstående.  
Ingrid Svensson, 0248-70 477 
Webbsida: rattvik.se/demens.

Rättviks kommun, folkhälsan arbetar för:  
Trygghet och säkerhet, social gemenskap/mötesplat-
ser, rörelse och balans i vardagen, näringsrik mat och 
god matkvalitet, meningsfull sysselsättning samt frihet 
från droger och våld.  
Iréne 0248-70 227. Webbsida: rattvik.se/folkhalsa

Rättviks kommun, kostenheten erbjuder smakfulla 
och näringsriktiga måltider i förskola, grundskola, gym-
nasium och äldreomsorg.  
Anders, 0248-70 314. 
På restaurang Springkällan i Rättvik och Furan i Furu-
dal erbjuds även privatpersoner att äta på restaurang-
en eller hämta sin lunch. 

Rättviks kommun, Mötesplats Buketten – första 
hjälpen för dig som hjälper. På Buketten arbetar vi med 
anhörigstöd och är en träffpunkt för social gemenskap. 
Oavsett ålder, diagnos eller livssituation - välkommen 
till oss. Även syn- och hörselinstruktör.  
Elisabeth 0248-70 394, Torggatan 18, Rättvik. 
Webbsida: rattvik.se/anhorigstod.

Rättviks kommun, räddningstjänsten. Hjärt- och 
lungräddning. Hjärtstartare.  
Webbsida: rattvik.se/raddningstjanst.

SKPF Pensionärerna arbetar för ett rikare pensio-
närsliv. De har en röst lokalt och centralt när det gäller 
pensionärers fritid, kultur, äldreomsorg, pensioner, 
hälso-, och sjukvård samt boende.

SPF Sveriges Pensionärsförbund strävar för att 
bevaka dina rättigheter som pensionär. 
SPF Rättviksringen har en innehållsrik och menings-
fylld verksamhet. Studiebesök, studiecirklar, resor 
och utflykter. Varje månad ordnas månadsmöte med 
föredrag och underhållning. 
Bo 070-838 94 89.  
Webbsida: spfseniorerna.se/rattviksringen. 
SPF Orebygden satsar på social gemenskap och 
aktiviteter som förgyller vår vardag.  
Du är varmt välkommen till oss.  
Sören 0258-10 446

Studieförbundet Vuxenskolan, SV vill ge människor 
möjligheter att växa, därför erbjuder de en bred verk-
samhet med spännande studiecirklar och kurser.  
0248-12 290, Webbsida: sv.se/dalarna.

Trädgård Siljan säljer snittblommor, krukväxter, krukor 
och inredningsdetaljer. De utför binderier från dop till 
begravning. Egen odling av penséer och sommarblom-
mor. Säljer även träd, buskar och perenner.  
Backavägen 28, Rättvik. Helena, 0248-10 105.  
Webbplats: tradgardensiljan.se

Vävstugan Vikarbyn – Vi har så roligt i vävstugan! Vi 
väver och lär av varandra, umgås,  dricker kaffe, gör 
utflykter med mera. Välkommen du också!  
Webbplats: emvivi.se 
 
Utställare på Mötesplats Buketten
Folktandvården Rättvik, 0248 - 49 47 75

Levia hälsovård Vaccinationscentral, företagshälso-
vård och läkarmottagning mitt i Rättvik. Hälsokontrol-
ler, provtagningar och intyg. Vi är specialister på kost 
och hälsa. 0248-20 575. Webbplats: levia.se.


