
1
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guide



Jag syr bara för dig. Mina tyger, min design, dina mått.
Välkommen till Pirjoblå i Siljansnäs, om du vill ha kläder som du känner dig riktigt fin i.

Gassarvet, Overvägen 75, Siljansnäs. Tel 070 7533808, www.pirjodesign.se

Bara för dig.

annons Pirjo maj/juni 2016.indd   1 2016-05-31   17.19

Ateljé
Studio HögtidsHuset

Dresses & Dreams
& Ateljé

Studio
HögtidsHuset
Dresses & Dreams

&

Imagine your 
Dream Dress

...visit us...
Live Happily

Ever After!

www.hogtidshuset.se

Stationsvägen 13, 
Djurås, Dalarna

info@hogtidshuset.se
0241 - 64 42 66

I stället för den engelska texten kan det kanske stå

För aktuella öppettider 
under sommaren besök 

www.hogtidshuset.se

Skickar med en bild här till höger på hur min annons brukar kunna se ut.
Det får gärna vara något likanade så att igenkänningsfaktorn �nns kvar.

Men du får gärna vara kreativ och komma med förslag =)

För aktuella öppettider under sommaren 
besök www.hogtidshuset.se

www.hogtidshuset.se ∙ info@hogtidshuset.se 
Stationsvägen 13, Djurås ∙ 0241-64 42 66  

Din bröllopsateljé 
i Dalarna
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Välgjort med
varsam hand.
Välkommen!

Vid Fontänen på Torget i Rättvik     0248-100 86
Må–fr  10–18  lö 10–15  Juli även sö 12–16  handslaget.nu 

Härliga sommar

På måndagskvällar under  
sommaren poppar Gunilla  

och hennes skor upp i Furudal. 
(Kortbetalning eller swish.)

La Gunilla y sus Zapatos

Egen import av 
skor från Spanien. ulla corin

keramik & bild
Öppet lördagar 12–17

Drantgården
Tällbergsvägen 15, Tällberg

Utökade tider under sommaren,
se hemsida ullacorin.se

ullacorininstagram
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VID NORRA BROFÄSTET I LEKSAND LIGGER DENNA GRÖNSKANDE OAS. 
ENDAST ETT STENKAST FRÅN NORETS AFFÄRSLIV ERBJUDER VI ETT MYSIGT  

SOMMARCAFÉ MED DAMM, FONTÄN OCH PRUNKANDE VÄXTER. 
VÄLKOMMEN ATT NJUTA AV LOKALPRODUCERAD GLASS, KAFFE, 

KLASSISKA OCH NYA BAKVERK, BELGISKA VÅFFLOR, SALLADER M.M!
ÖPPET DAGLIGEN 11-19 (JULI 10-19)  •  NORSGATAN 25  •  TRADGARDSCAFEUDDEN.SE  

klockargarden.com • 0247-502 60 • facebook.com/klockargardenhotell

Hotell, restaurang, 
konferens och nöje.Upplevelser från dåtid, i nutid mot framtid.

Välkommen!
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www.leksandsdorren.se
bli inspirerad - beställ nya katalogen - hitta återförsäljare

~ ett hantverk från Dalarna ~
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Det finns något smått ironiskt i hur sårbart vårt högteknologiska 
samhälle är. För de flesta av oss skulle livet bli rejält invecklat om 
en naturkatastrof slog ut strömmen under en lång period. Det blir 
svårt att googla på ätbara svampar och hur man fäller träd när 
strömmen gått… Ju mer vi förlitar oss på modern teknik desto 
mindre klarar vi oss på egen hand. Det är då hantverkare, odlare, 
bönder och fäbodbrukare ligger steget före. Så planera in utflyk-
ter i Dalarnas alla väderstreck och ta del av värdefulla kunskaper. 
   I september dukar Dalarnas Skördefest upp till en hel helg med 
öppna gårdar, skördefester och många andra lokalproducerade 
aktiviteter. I detta nummer hittar du en guide med deltagande 
aktörer. Passa gärna på att besöka dem redan i sommar!
   Komplimanger från läsarna fortsätter att trilla in och får oss 
att rodna. Som denna från Ella I Hellgren i Stockholm: ”Trots att 
jag är halv kulla och varit i Dalarna varje sommar sedan barns-
ben, var det först när jag läste Dalaliv som jag såg Dalarna på 
allvar. Ni visar ett Dalarna jag aldrig upptäckt tidigare. Dalarna 
är superintressant, en osannolikt levande landsbygd med massor 
av galet bra musik och spännande människor — inflyttade som 
infödda. Hantverk, konst, fik, design, natur, liv. För att inte tala om 
folkmusiken. Förut hade jag ögonen på Gotland men frågan är om 
inte Dalarna står sig — på sitt eget coola vis.” 
   Vi hade inte kunnat säga det bättre själva – Dalarna är coolt. 

Trevlig läsning!
Åsa Pellas & Lina Rörvall

Har du fäbodförnuft? 
Skribent & ansvarig utgivare
Åsa Pellas

Layout & grafisk form
Lina Rörvall

Omslagsbild
Foto: Linda Axelsson
Modell: Sara Hammarbäck

Upplaga
15 000 ex.

Tryck
Ruter

Dalaliv hem i brevlådan? 
Skriv ditt namn och din adress 
på ett kuvert (C4) och frankera 
med 26 kr i porto. Lägg det i 
ett kuvert och skicka till Dalaliv, 
Beckoxv. 11, 793 32 Leksand

Boka plats i Dalaliv! 
Åsa Pellas 
tel 070-345 03 11 
asa@dalaliv.se

Lina Rörvall 
tel 070-496 06 51 
lina@dalaliv.se

dalaliv.se
Facebook: Dalaliv
Instagram: dalaliv_

Det grönskar
hos Jobs
Fina Fläder, söta Smultron och 
ljuva Löjtnantshjärta – de är 
några av våra somriga mönster 
som med stor omsorg trycks för 
hand i vår verkstad i Västanvik.

Varmt välkommen 
på ett besök!

jobshandtryck.se
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Pernillas paradis

DALALIV HÄLSAR PÅ

Carl von Linné kallade Dala-Floda för 
Dalarnas lustgård. Säkerligen får han 
medhåll av arkitekten och slöjdaren 
Pernilla Wåhlin som nu även har en  
författardebut i sikte.
   — Dala-Floda är inte så tillrättalagt. 
Jag hittar mer inspiration här än i 
Stockholm. 

et är mors dag och gummistövel- 
väder. I köket hittar vi Pernilla omgi-
ven av sina fyra barn. Gjutjärnsspisen 
i köket pryds av en bukett smörblom-
mor och midsommarblomster som 
plockats av små fingrar. På köksön 

har Pernilla dukat fram frukost, mitt bland brö-
det står en kristallvas med liljekonvaljer, hennes 
favoritblomma. Ett par barn ligger och vilar i 
varsin hängmatta, som hängts upp tvärs över 
köket, innan de tar sällskap ut till gungorna på 
verandan. 
   Till vardags bor familjen i en lägenhet i Vasa- 
stan i Stockholm. Så ofta tillfälle ges åker de 
till gården i Dala-Flodabyn Forsgärdet som varit 
deras andra hem de senaste sju åren. 
   — Gårdens ursprungliga bostadshus, en 
parstuga från slutet av 1800-talet, står tills 
vidare orört, berättar Pernilla. Om vi hade valt 
att renovera det hade jag återställt huset i 
ursprungsskick, i samma stil och material. Nu 
valde vi i stället att göra om gårdens tidigare 
snickeriverkstad i ladan till bostad vilket gav 
oss större frihet. Där hade man redan inrett en 
del till bostad, men friheten kom i och med att 
ladans funktion blev en annan. Det är ju det fina 
med ladan som fenomen, att den är byggd så 
att den är lätt att förändra, förlänga, bygga 
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Pernilla Wåhlin Norén
FAMILJ Maken Gustaf, barnen Josef, 9,  
Edith, 7, Bror, 4, och Salka, 2 
HANDARBETE JUST NU Tröja i Vålberggarnet  
”Vinter på fjället” från Wålstedts Textilverkstad 
och kjortilsäck med påsöm till Flodadräkten
MATRÄTTER JAG GÄRNA LAGAR Vegetariska 
BÄSTA SOMMARDAGEN De när solen aldrig  
går ner
AKTUELL Debuterar som romanförfattare  
i februari, Modernista förlag. 
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på och byta funktion på. Vi behövde inte ta 
hänsyn till något annat än familjens behov — vi 
ville få in mer ljus och skapa plats för barn 
och matlagning. 
   Undervåningen består av kombinerat kök och 
allrum, sovrum och badrum. Köket är öppet till 
taknock, väggarna är vitmålade och golvet av 
grå betong. Över allrummet ligger ett loft där 
barnen sover. Där sattes glas i de gamla hö-
luckorna för att skapa stora fönster för nyfik-
na barn att kika ut ifrån. De svarta träluckorna 
har bevarats utanpå fasaden och kan dras för 
som skydd mot sol och insyn. 
 
HYLLAR DALA-FLODA 
   — Dalarna är bästa platsen på jorden! Sam-
tidigt trivs jag bra i Stockholm och på min ar-
betsplats, Ahlsénarkitekterna, berättar Pernilla 
medan hon häller upp tevatten i muggar med 
svartvitt mönster från Domnarvsbruket. Minnen 
från hennes egen barndomsstad, Borlänge.
   — Jag är uppvuxen på ett berg och känner 
ett lugn av att vara ute i skogen. Min käns-
la för Dalarnas landskap är en trygghet som 
sitter i. Och människorna som bor här är helt 
fantastiska, de är generösa och snälla. Vår 

snickare kommer förbi och frågar om jag vill 
hänga med ut och rida, en annan granne kom-
mer med traktorn och hjälper till att ploga. Det 
är lite skillnad mot i stan där folk bor ovanpå 
varandra utan att veta vad grannarna heter. 
   — Och hembygdsföreningen har sån energi! 
Vi har varit med om flera gamla traditioner, 
som lysnatten då man tänder marschaller 
utanför sitt hus för att lysa upp vägen för jul- 
ottans besökare, kofesten i juli, ett lite senare 
midsommarfirande, och valborgsmässofirandet 
med sina valborrar. 
   Även hemma på den egna gården gillar 
familjen att bjuda in gäster till lekfulla fester, 
bland annat maskerader och rejv. Man lagar 
mat ihop, dukar långbord på logen och dansar. 

KUNSKAPSFÖRMEDLARE
I Dala-Floda får Pernilla tid till sitt skapande. 
Skapandet gör henne lugn. 
   — Jag tycker om att prata med de äldre 
kvinnorna i byn som kan det mesta om vävning, 
sömnad och tyger. De är så coola och jag ser 
upp till dem. 
   Pernilla ser sig själv som en länk i en lång 
kedja av kunskapsbärare. 
   — Eftersom jag får möjlighet att ta del 
av andras kunskaper om material och tekni-
ker, vill jag dela med mig av dem till andra 
intresserade. Det gör jag genom bloggen och 
Youtube-kanalen ”Handarbetaren”. Jag leder 
också kurser, bland annat på Kungliga Tekniska 
Högskolan, Handarbetets vänner och Hem- 
slöjdsföreningen. Jag kan många tekniker men 
är riktigt bra på tvåändstickning. 

I Pernillas verkstad finns både vävstol och snickar-
bänk. 
   – För mig som arkitekt är det viktigt att lära 
känna olika material. När jag behöver redskap till 
mitt skapande så täljer jag dem själv. 
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GAMLA LÄRDOMAR BÄST 
Den största anledningen till att Pernilla slöjdar 
är att hon inte vill vara beroende av en mark-
nad till vilken hon är mycket kritisk. 
   — Det gäller att kunna material så att man 
inte blir lurad. Idag är vinst det enda som räk-
nas, inte minst i byggbranschen, säger Pernilla 
som befarar att vissa nybyggda småhus inte 
kommer att hålla mer än femtio år. 
   — Man gör avkall på kvaliteten för att sälja 
iväg husen så snabbt som möjligt. Det är 
resursslöseri. Jag vill att vi lär oss av gamla 
sätt att ta hand om trähus. Uppenbarligen är 
de bra eftersom husen står kvar efter fem- 
hundra år. 
   Familjen tillbringar hela sommaren i Dala-Flo-
da. För Pernilla väntar inte några lata dagar. 
Hon ska avsluta ett tre år gammalt projekt: 
   — Jag har spenderat många timmar i källare 
medan min äldsta son tränat taekwondo och 
jag tänkte att jag lika gärna kunde göra något 
vettigt under tiden. Så jag började skriva en 
roman medan jag väntade. Boken blir en fram-
tidsskildring och ges ut i början av nästa år. 
   Pernilla vill inte avslöja så många fler detal-
jer förutom att romanens huvudperson är en 
stickande kvinna på en bruksort. 

Det rymliga köket är husets samlingspunkt. 
När Pernilla lagar mat har hon sällskap av sina  
barn som vilar eller gungar i hängmattorna.

Bostaden sitter ihop med logen som sitter ihop 
med Pernillas verkstad som sitter ihop med 
Gustafs musikstudio. Pernilla älskar hästar, från 
grinden ser hon över till vännerna Albin och Tris-
san som betar i hagen på andra sidan vägen. 



VID FALU GRUVA HITTAR DU SMÅ BUTIKER
MED TRADITIONELL OCH NYSKAPANDE DESIGN

För butikens öppettider
se www.faluljus.se

Bondegatan 19, vid Gruvrondellen • 023-634 55

Falu Ljusstöperi
& Butik

1 2

Allt från rosor, buskar och 
perenner till gräsklipparrobotar, 

redskap, trimrar, jord, träd-
gårdskläder och krukor mm.

Gruvgatan 40, Falun • 070-810 55 31
www.falutradgardshandel.se

Med 
trädgård 

som livsstil

Falu trädgårdshandel
din naturliga trädgårdspartner
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VID FALU GRUVA HITTAR DU SMÅ BUTIKER
MED TRADITIONELL OCH NYSKAPANDE DESIGN

En personlig butik i en 
unik miljö vid Falu gruva

norrgardeninredning.se
Krongårdsvägen 16 023-702 24 40

Alla dagar kl. 10–17.30

Kvalitet, kultur & kompetens

www.faluantik.se 
info@faluantik.se

Gjuthuset med uthus & stall

Gjuthuset

Kopparträdet
hantverksgruppen

www.koppartradet.com

Lokala 
hantverkare 

fyller hyllorna 
i vår butik 
med textil, 

skinn,
blommor, 

glas, keramik  
och silver.
Välkomna!

1 3
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Låt oss fresta dig med kläder, möbler och hantverk från Dalarna 
och handplockade sommarprodukter från butikernas sortiment.

Säsongsmix

 FÅNGAR ÄNGENS 
BLOMMOR
Direkt från skissblocket 
kommer sommarens 
nyhet från keramikern 
Mikaela Willers i Vikarbyn.
mikaelawillers.se

 DUKA MED JOBS 
Säsongens sötaste servetter med mönster 
av Lisbet och Gocken Jobs, Duni.
leksandshemslojd.se · jobshandtryck.se

 LÅT STÅ 
Print med budskap 
— en av flera 
nyheter från kalligraf 
Ylva Skarp i Leksand. 
ylvaskarp.se

 MAT-TINAS MATTA
På Mur & Kaminkultur i 
Hedemora fann vi denna 
matta ur kocken Tina 
Nordströms nya kollektion 
för Ekelund.
mur-kaminkultur.se

 FINT PÅ FINGRET 
Silverring med infattad emaljerad 
silverplatta av formgivaren och 
ädelsmeden Cecilia Zedendahl.
Facebook: Cecilia Zedendahl

 SE-VITAMINER
Dekorativ pinne som 
håller smaksättningen 
kvar i karaffen - så  
att den inte plumsar  
ner i glaset. Tillverkas  
av trådslöjdaren  
Eva Gustafsson 
i Smedjebacken. 
Facebook: 
Butik FORMaveva
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 PLATS FÖR LATMASK
Gunga dig till vila i hängmattor och 
hängstolar i många olika färger. 
Finns på Butik Storsten i Falun. 
butikstorsten.se

 I TAKT MED VINDEN 
Smäckert vindspel med 
snäckskal. Säljs på Lantliv 
Inredning i Leksand. 
lantlivinredning.se

 I REGNBÅGENS ALLA FÄRGER
Näckroslampa i plåt inspirerad av 
svensk tradition. Tillverkas i Falun i 
flera storlekar/modeller i valfri färg. 
husetvidan.se

 SOLVEIGS ANNA
Svala linnekläder i flera 
modeller och färger. 
Designas i Dalarna och 
sys upp i liten kollektion 
som säljs i butiken 
Solveigs, Mora.
solveigs.se

 STOLTA STOLAR 
FRÅN SILJANSNÄS 
Äkta hantverk för ge-
nerationer att sitta på. 
Handformad stol i kalk-
grön äggoljetempera med 
sits av flätat sjögräs, 
Norea Form & Snickeri. 
Leksandsstolen, origina-
let, tillverkas av Erkers 
Möbler i valfri kulör. 
norea.nu
leksandsstolen.se

1 5
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Järnavägen 11 • Tel 0247-140 65
Åkerö centrum (brevid Posten) LEKSAND
Öppettider: Mån-fre 10.00-18.00
v.26-33 Mån-fre 10.00-17.00, 
lunchstängt 13.00-13.30

Gåvan

 Present- & inredningsbutik 
    där överskottet går till ett gott ändamål

Gilla oss på 
 facebook
 SDR Gåvan

Följ oss på 
 instagram
 sdr_gavan

Markiser 
Data

www.mobelvaruhuset.com • 0247-79 76 00
Limsjöänget 3, Leksand • Må–fre 8–17, lö 10–14

UTE- 
MÖBLER

TORGET 7, LEKSAND - 0247-346 80
Vardagar 10-18 - Lördagar 10-15

Sommarens nyheter från 

WWW.OKNUTTDALARNA.SE
HEJ@OKNUTTDALARNA.SE

Välkommen till sommarbutiken vid Z-torget 
i Leksand.  Öppet 18 juni - 20 augusti.
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Nävar med starrgräs och ängsgräs. 
Under sina promenader med hunden spanar 
Inga-Britt efter material att slöjda med. 
Hon plockar gräs och mossa, bär hem roliga 
pinnar och blir lycklig av att hitta sånt som 
man egentligen inte vill ska ligga och skräpa i 
naturen. 
   — Det kan vara rostiga föremål som ringar, 
bleckplåt, ölburkar och konservburkar. Rent 
ut sagt gammalt skrot som folk lämnat kvar 
efter sig. Jag gillar också att gå på skattjakt 
på loppisar och i gamla lador. 

Rost och gräs snygg kombo. Ängsgräs 
plockar hon kring midsommar. Då är gräset 
som segast och funkar att binda med. Hon 
gör gräskronor som hon dekorerar med ros-
tiga ringar, band, mattrasor och detaljer av 
plåt, förslagsvis av gamla kaviartuber. 
   — Det blir också fint med rönnbär på tråd 
och blommor av silkespapper eller kräpp- 
papper. Även tidningspapper eller blänkande 
karamellpapper går bra, tipsar Inga-Britt som 
hämtar inspiration i gammal folkkonst och 
gärna slöjdar utifrån äldre förebilder. 

Gör din egen festspira. Inga-Britt, 
som är erfaren kursledare, delar med sig av 
ett enkelt tips.
   — Gå ut i skogen och leta efter en pinne 
med delad topp. Forma ett hjärta och knyt 
ihop. Dekorera med det du har. Klipp i tuber 
och burkar. Häng eller 
vira band kring stommen. 
Knyt på tygremsor som 
kan fladdra! Festspiror 
blir festliga i en lokal eller 
utomhus. Gör höga till gol-
vet/marken eller korta att 
ställa i kruka på bordet! 
   I sommar hittar du Inga-
Britts kronor, spiror och 
kransar på butiken Oknutt 
i Leksand. Onsdag 6 juli 
leder hon en workshop på 
Sätergläntan i Insjön och 
15—17 juli ställer hon ut 
sina alster på Gamla Sko-
lans café i Nusnäs.

ibaxa.se

ÅTERBRUKAREN
I varje nummer riktar Dalaliv strålkastaren mot kreatörer som ser gamla  
material och föremål med nya ögon – till glädje för sig själva, andra och miljön.  
Här presenterar vi slöjdaren Inga-Britt Ax Ambrosiusson i Våmhus som hittar  
det mesta av sitt material i naturen. 
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SOMMAR I SMEDJEBACKEN

2–10/7 Keramikbutik/Utställning  
Lör. 10–16 • Sön. 13–16 • Vard. 11–17
2–10/7 Hyr en drejskiva och testa själv
28/7–30/7 kl. 10–16 Drop in drejning  
17/8–19/8 kl. 10–16 Drop in drejning

Plats Nya ågatan 9, Smedjebacken

1/7 kl. 10–11.30
Gör Djurpark i lera, Barn 5-11 år                                                                                                  

7/7 kl. 18–20   
Forma personlig keramikask i lera                                                                                      

16/8 kl. 14–16     
Tillverka din kaffemugg i kavlad lera 

20/8 kl. 10–12 
Forma personlig keramikask i lera

MINIWORKSHOPS (Förbokas)

För mer info se jaxelius.se/aktuellt eller ring 
070-251 81 24 eller mejla karin@jaxelius.se

KERAMIKPROGRAM

Plats: Nya Ågatan 9, Smedjebacken

VÄLKOMMEN!

Butiken som blandar 
gammalt med nytt till 
både hem och trädgård.

Vasagatan 6, Smedjebacken

Tors 14-17  Fre 14-17  Lör 10-14

Facebook: Evaninas  Instagram: evaninasbutik
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UPPLEVELSER & SHOPPING, MAT & BOENDE VID SKÖNA BARKEN

 

 

 

400 kvm shopping
Hos oss hittar du ett brett sortiment 
av dam- och herrkläder av god 
kvalité, där varje enskilt plagg är 
utvalt med omsorg & känsla.

Välkommen!

Öppet:

Mån-Tors 9.30-18.00
Fre 9.30-17.00
lunch 13.00-14.00
Lördag 9.30-13.00

(4/7-4/9 stänger vi 
mån-fre kl 17.00)

Risgatan 2, Smedjebacken
brödernabergströms.se
0240-700 33

Stallet Mat & Bar är en: Lokal 
restaurang i Smedjebackens 
kultur & hamnstråk. Menyn har 
sitt ursprung i lokala råvaror och 
dryckersortimentet är brett & 
välsorterat. Välkommen på en 
kulinarisk resa i symbios med 
lokala råvaror & bryggerier.

VÄLKOMMEN
till vår butik, galleri och ateljé i Smedjebacken!

Gilla och följ oss på facebook, där hittar du våra öppettider  
samt mer info om vad som händer i butiken: Butik FORMaveva

En personlig butik och ateljé med handplockad kvalité!

Design
Hantverk
Foto

I butiken, som ligger vid genomfartsleden (parkering finns 
utanför butiken), erbjuder vi en blandning av egna alster samt 
annat svenskt småskaligt hantverk och design av hög kvalitet.  
Vi har även ett fotogalleri där du kan köpa bilder i form av 
inramade fotografier, lösa blad och vykort.
Varmt välkommen till vår Butik & Galleri & Ateljé,  
önskar Eva & Göran

Vasagatan 21    Smedjebacken    070-369 368 1    info@formaveva.se

Butik
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Ekologiskt café
Vid en mytomspunnen källa 
i magiska Frostbrunnsdalen, 

Borlänge, driver Ellinor  
Johansson ett sommarcafé. 

Allt hon serverar är ekologiskt 
och hembakat! En liten butik 
med hantverk finns också.

Facebook: 
Café Frostbrunnsdalen

Länge leve fäbodarna
Stötta hjältarna som kämpar 
för att hålla våra fäbodar 
vid liv: Täpp Lars (Arvselen 
i Malung), Tin Gumuns (Karl 

Tövåsen i Rättvik) och många 
fler. Hälsa på djuren, lär dig 
om livet förr och handla hem 

fäbodens delikatesser.  
fabod.nu

Vintage & vinylskivor
Sväng in till vintagebutiken
Sivletto i Enviken och shopa  
kläder i original från 1940— 
1960-talet och nya plagg av 
gamla förlagor. Här hittar du 
även accessoarer, hårvax,  

litteratur och möbler— ja, det 
mesta som hör tidsandan till. 
Facebook: Sivletto Enviken

LÅT OSS BJUDA DIG PÅ NÅGRA HANDPLOCKADE PÄRLOR DÄR DU KAN 
MELLANLANDA I SOMMAR. PÅ VÄG TILL DESSA TIPS FÅR DU HÅLLA ÖGONEN 

ÖPPNA FÖR ANDRA SPÄNNANDE BUTIKER, CAFÉER, BESÖKSMÅL OCH UPPLEVELSER. 
LOPPISAR FINNS DET GOTT OM, LIKASÅ GÅRDSBUTIKER OCH HANTVERKARE.  

OCH VEM VET VAD DU HAMNAR PÅ FÖR TREVLIGT STÄLLE OM DU KÖR VILSE?

Vattenpärlor    
Se Siljan från sjösidan  

eller följ med på en tur längs 
Österdalälvens stränder.  
Mat och musik serveras 

ombord på skönheterna M/S 
Gustaf Wasa, 140 år, och  
S/S Engelbrekt, 150 år.  

Romantiskt är det att glida 
fram i solnedgången...

steamship.nu ∙ wasanet.nu

Förföriska Fryksås
I sommar gör familjen  

Lissäng debut i Smidgård- 
ens kök. Fika eller ät en bit 
mat på uteserveringen eller 
inne framför brasan. Om du 
har svårt att slita dig från 
fäbodmiljön kan du bo över 
eller dröja dig kvar på lan-

dets enda fäbodrelax. 
smidgarden.se

Paradis för slöjdare
Vid vägs ände, på sluttningen 

av Knippboberget i Insjön, 
ligger Sätergläntan som är 
plantskola för många krea-
törer. Åk dit och inspireras! 
Under sommaren erbjuds 

café, kurser och workshops.  
Och butiken får du säkert 
svårt att slita dig ifrån…

saterglantan.se
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WEBBSHOP: YLVASKARP.SE 

POSTERS  ‒  KERAMIK  ‒  TEXTIL  ‒  PAPPER 
 

WEBBSHOP: YLVASKARP.SE 

TEXTIL &
HEMINREDNING

I M A N O U S H . C O M

Ange koden DALALIV fram till och med 30/7 
och få 20 % i webshopen.

www.imanoush.com  |  IG: im.anoush

...



2 2

Quality Hotel Dalecarlia | Tällgårdsgattu 21 | 79370 | Tällberg | 0247-89100 | Dalecarlia.se

Upplevelser & NJUTNING
Hjärtat av  Dalarna | Tällberg

DALECARLIA

QUALITY HOTEL 
Dalecarlia

Dalecarlia SPA vid Siljan 
Den oemotståndliga vyn över vackra Siljan finns med överallt och ger ro, kraft och 
inspiration på många plan. Ingen dag är den andra lik, Siljansbygden ändrar skepnad 
i takt med väder, vind och säsong.  Precis som vi på Dalecarlia – vi finns här för alla 
ändåmål, oavsett om du är här på familjesemester, som spagäst eller på konferens. 
Uppge Dalaliv och få 100 kr rabatt på din bokning gjord innan 2016-07-30
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LEKSANDSV 2. 0247-341 44
VARDAGAR 10-18, LÖRDAGAR 10-15

WWW.PRESENTALEKSAND.SE    FB: PRESENTALEKSAND

ETABLERAD 1912

KÖKSBOD      TE      KAFFE      PRESENTER

VARD 8–18 LÖR 10–14
Colorama Tappers

Leksandsv. 3, Leksand
0247-100 64

LADY
Minerals

Vackra kalkade väggar

en riktig tygaffär

Drömmar 
blir verklighet
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PORTRÄTT

Sara Hammarbäck
FAMILJ Maken Björn och barnen Ester, 9, och Simon, 3 
YRKE Professionellt utbildad danspedagog och dansare 

GILLAR ATT Fotografera. Vill ha en inbyggd kamera i handen för jag ser så mycket vackert överallt. 
DRÖMMER OM Att få jobba med dans i Leksand, kanske på folkhögskolan, och gärna med en kollega

I SOMMAR DANSAR JAG I skogen, på en gammal bro eller ute på en brygga
ANNAN TALANG Sångerska i duon Pilot, tillsammans med Erik Hallåsen

INSTAGRAM Danssara
 2 4
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Dansen är 
mitt språk
FÖR ATT BESKRIVA SARA HAMMARBÄCKS STARKA RELATION TILL DANS, 
KAN MAN FÖRKLARA DET SOM ATT DANSEN ÄR HENNES SPRÅK.  
   — JAG DANSAR FÖR ATT JAG INTE HAR ORD TILL ATT FÖRKLARA 
ALLA MINA KÄNSLOR, SÄGER SARA SOM VI TRÄFFAR ÖVER EN LUNCH 
PÅ HÄLSOHEMMET MASESGÅRDEN. 

Foto Linda Axelsson

2 5
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Det är början av 1990-talet. Framför tv:n i 
hemma i vardagsrummet har Sara möblerat 
om för att kunna härma dansarna hon ser på 
skärmen. För det var stjärnorna i tv-serier och 
filmer som ”Fame”, ”Flashdance” och ”Girls 
Just Want to Have Fun” som blev hennes för-
sta dansinstruktörer. 
   — Tyvärr fanns det inget större dansutbud 
när jag växte upp, det var först när jag kom 
in på dansutbildningen på Avesta gymnasium 
som jag lärde mig grunderna. Men jag minns 
att jag redan som femåring satt på stranden 
hemma hos morfar i Gassarvet och funderade 
på vad jag skulle bli som stor. Ballerina? Lin-
dansare? Eller sjuksköterska kanske?
   Som professionell dansare har Sara tillbring-
at tusentals timmar i dansstudion. Det har va-
rit  blod, svett och tårar. Men det hårda slitet 
har lönat sig. Bakom sig har hon flera turnéer 
och shower och hon har dansat på landets 
största scener: Chinateatern, Stockholms Kon-
serthus, Globen, Cirkus… 
   — Dansare är väl det enda yrket där man 
kan stå på scenen utan att bli kändis. Det fanns 
inga paparazzis som jagade mig, skojar Sara. 

Njut av din talang
Under en tid var Sara bakgrundsdansare åt 
Carola. Hon kommer aldrig att glömma deras 
uppträdande inför kungafamiljen på Stockholms 
slott. 
   — Scenen var så liten att jag var rädd att 
klänningen skulle fastna i symfoniorkesterns 
stråkar. Eller ännu värre, att jag skulle landa 
i kungens knä, skrattar Sara åt minnet och 
säger att hon egentligen trivs bättre i dans-
studion än på scenen. 
— Även fast jag stått på scenen i så många 
år så känns det jätteläskigt. Du ger ju av dig 
själv och det är din kropp som är instrumentet. 
Det blir väldigt naket på något sätt. Men man 
ska inte gräva ner sin talang i marken utan 
våga ge av sig själv, för andras skull och sin 
egen. Jag har varit grym på att dansa, nu är 
jag okej. Därför säger jag till mina elever att 
de ska passa på att njuta av sin talang.  
Sara är utbildad danspedagog, hon har stud-
erat fyra år på Dans- och cirkushögskolan i 
Stockholm. 
   — Det är svårt att komma in. Under en må-
nads tid var det flera prov och fyra gallringar. 
Du ska behärska balett, modern och nutida 

dans, jazz, karaktärsdans och flamenco. Som 
inriktning valde jag jazz som även innefattade 
streetdance. 

Lever på dansen
Efter att vi fyllt på med mer mat från den 
vegetariska buffén, berättar Sara om sitt yrke 
som danspedagog. Den senaste tiden har hon 
undervisat estetelever vid Mora gymnasium. 
Hon har också givit lektioner kvällstid i Leksand 
för en bred skara dansare. I framtiden pla-
nerar hon att kunna ta emot privatelever i en 
egen liten dansstudio hemma på gården. 
   — Ett par, tre dansare kommer nog att få 
plats, en vanlig scen är inte så mycket större. 
Alla koreografier gör jag själv. Det många 
kanske inte vet är att man har upphovsrätt 
även till koreografier, det är endast tillåtet att 
låna åtta taktslag av rörelser i följd från någon 
annans koreografi. 
Som danspedagog delar hon med sig av sina 
stora anatomiska kunskaper.   
   — Att dansa är hälsosamt! En studie gjord 
på Albert Einstein College of Medicin och 
publicerad av New England Journal of Medicin 
visar att risken att få demens reduceras med 
minst 76 % vid kontinuerligt dansande. Genom 
golf, cykling och simning är siffran 0 % och 
vid korsordslösning 47 %. Dessutom förbättrar 
dansen hållning och styrka, balans och uthållig-
het, minskar stress och motverkar depression. 
När Sara var i tjugoårsåldern drabbades hon 
av sprucken blindtarm. Som genom ett mirakel 
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”Man ska inte 
gräva ner sin 

talang i marken 
utan våga ge av sig 
själv, för andras 

skull och sin egen.”

överlevde hon. Efter den händelsen är Sara, 
som har en stark gudstro, övertygad om att 
alla har ett syfte med sitt liv. 
   — Jag tror att jag finns här för en anled-
ning. Jag ska våga vara jag. Jag ska stötta 
och hjälpa andra människor och det kan jag 
göra genom dansen, då mår jag som bäst. 

Mitt hörn av världen
När ljus- och ljudteknikern Björn såg Sara på 
scenen blinkade han lite extra med lamporna. 
Flirten fungerade. Idag är paret gifta och bor 
sedan åtta år tillbaka på Saras släktgård i 
barndomsbyn Almo, Siljansnäs.
   — Jag gillar tempot, människorna och natu-
ren här. Det här är verkligen mitt hörn av värl-
den, här kan jag andas. Hammarbäckssläkten 
är rotad i bygden. När jag växte upp åkte man 
fortfarande med häst och vagn och jag minns 
att det fanns en matbuss. Länge var den här 
delen av världen en orörd bubbla. 
Sara känner stor tacksamhet över sin trygga 
uppväxt.  
   — Alla barn i byn var med och lekte cowboys 
och indianer. Jag, med mitt långa röda hår, 
fick vara moster Molly i ”Familjen Macahan”. Vi 
red på kvigor och tjurar i hagarna. Kossor är ju 
inte så bra på att hoppa så det hände att vi 
slängdes av i koblajorna. 
När tekopparna är urdruckna är det dags att 
avsluta intervjun. På vägen ut till bilen tänker 
jag att den fem år gamla Sara hade rätt. Hon 
blev dansare när hon blev stor. Och på något 
sätt blev hon också en sköterska. Hon plåstrar 
om människor som mår dåligt och till sina 
elever förmedlar hon värdefulla kunskaper om 
hur man kan ta hand om kropp och själ för att 
må bra. 
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Vi har presenterna till 
sommarens alla festligheterälkommen till oss!

WEBSHOP   www.onskehuset.se

älkommen till oss!

WEBSHOP   www.onskehuset.se

älkommen till oss!

WEBSHOP   www.onskehuset.se

älkommen till oss!

WEBSHOP   www.onskehuset.se

älkommen till oss!

WEBSHOP   www.onskehuset.se

DesignÅhr
www.designahr.se 

070-959 12 38 
Sköttmorsväg 6, Borlänge
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• Himmelriket 
för ostälskaren
• Delikatesser 
för alla smaker

• Presenter, catering 
& ostprovningar

www.faluost.se

FALU OST & DELI AB
Åsgatan 18, Falun ∙ 023-122 30

Tällbergs

leva & bo
butik

tallbergslevabobutik.blogspot.com
Sturängsgattu 6, Tällberg ∙ 0247-503 22                                        

Sommartider
tis–fre 12–18

lör–sön 11–16

Du är välkommen 
till oss i sommar!

Åsgatan 68 i Hedemora ∙ mur-kaminkultur.se

VARD 10–18 • LÖRD 10–14

Öppettider 
Vardagar 10–18 
Lördagar 10–15

Välkommen till

Shopping & mat

www.bragegallerian.se
Borlänge Centrum
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VÄLKOMMEN TILL VÅR
BAGERIBUTIK

I vår Bageributik söder om Leksand kan du köpa mycket 
mer än knäckebröd. Du hittar brödburkar, lokal mat, 

souvenirer och heminredning från bygden. 
Välkommen att besöka oss under sommaren.

www.leksands.se
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Dalarnas särprägel och tradition sätter sina spår i vår egenproducerade mat. 
Här finns många hängivna mathantverkare, odlare, uppfödare, förädlare, kockar… 
Totalt över 100 mataktörer!
   Vi bjuder in dig att besöka oss under Dalarnas Skördefest 2—4 september. 
En helg då du kan åka runt i Dalarna och njuta av härlig mat, trevliga producen-
ter och mysiga marknader. Kom, dofta, smaka, stanna, ät och njut. Många av 
aktörerna har dessutom öppet under sommaren. Varmt välkommen!

ALLT OM SKÖRDEFESTEN

2-4 september 2016

guide

Smaka på Dalarnas mat och 
träffa alla oss som gör den
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1. mat runt siljan

2. skördefest i södra dalarna
Matproducenter, butiker, marknader, restauranger med flera bjuder in till njut-
ning av traktens läckerheter. Följ Dalälvens ringlande färd genom Avesta, Hede-
mora och Säter eller ge dig ut i djupa skogar till ett 40-tal besöksmål. Träffa 
ledande producenter inom öl, mjölk, choklad, knäckebröd, senap, korv, kött, 
grönsaker med mera. Gatumatfest och fina familjeaktiviteter. Bo med närpro-
ducerad mat på menyn. Du hittar slott och kungsgård, B&B och Bo på Lantgård 
eller ställplatser för din husbil. Nytt för i år är mysiga cykelleder. Södra Dalarna 
är en ”hotspot” för den nära maten — något för dig som älskar att njuta!

Evenemanget som samlar producenterna, 
restaurangerna och butikerna som älskar 
och brinner för den lokala maten runt 
Siljansbygden. Med de unika förutsätt-
ningar som vår natur ger oss produceras 
och tillverkas helt fantastiska råvaror och 
matprodukter som vi denna helg vill ge dig 
möjlighet att uppleva på riktigt. Handkärnat 
smör som tvättats i källvatten, grönsaker 
som växt i vår mineralrika jord och kött från 
djur som betat gräs på äng och i skog är 
något av vad du kan få prova på. Vi lovar 
att bjuda upp till fest och du är välkommen 
som gäst!

4
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9

2

3

1
8
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4. gamla staberg
Utanför Falun hittar du en alldeles äkta 
barockträdgård i en väldigt fin miljö. I år är 
ett tema på hur man förr odlade humle till 
den egna ölbrygden. Restaurang med går-
dens grönsaker så långt det räcker.  

5. jolpäronfest i dala-järna
Potatisfestivalen i Dala-Järna symboliserar 
all den goda potatisen som växer och ger 
så fin kvalitet i Dalarnas jord. En riktig fest 
där hela Dala-Järna är på benen. Mycket 
god mat, roliga upptåg och fina upplevelser. 
Det finns också möjlighet att åka på tur till 
öppna gårdar och testa olika potatissorter, 
förstås. Verkligen något för alla i familjen!

Utanför Borlänge står Sahlins Struts som 
värd för en härlig höstmarknad med mycket 
att handla av Dalarnas bästa mathantver-
kare och i gårdsbutiken. Massor med roliga 
aktiviteter för hela familjen. Mata djuren, 
prova strutsglass, testa gårdens öl, fika, ät 
och handla. En toppenplats för barnen att 
tumla runt på!

3. tunabygdens höstmarknad

Bryggeritraditionen är stark i Dalarna och 
nu blommar trenden ut att brygga sitt öl 
i fantastiska kok. Ett antal av Dalarnas 
många små och medelstora bryggerier 
bjuder på kvällarna in till mat-, öl- och 
kulturfestival i Magasinet. Under festivalen 
blir det teater med öl som tema, gott om 
möjligheter att prova många goda ölsorter 
och härlig lokal mat.

6. öl- och kulturfestival 
i falun

7. GRÖVELSJÖN 
Upplev den genuina samiska kulturen hos 
Renbiten som bjuder in till fest och aktivi-
teter. Mata och klappa renarna, smaka på 
samiska delikatesser och njut av naturen.

8. SÄLEN 
Ett par av Sälens duktiga kockar bjuder på 
en överraskande pop up-restaurang. Under 
skördefesten är temat naturligtvis de lokala 
smakerna.

9. SÖDERBÄRKE 
Anrika Åkes Slakt & Styckning bjuder in till 
öppet hus. Pröva systrarnas läckra korvar 
och charkprodukter.
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DALALIV RINGDE UPP OLLE BENGTSSON 
I GARPENBERG FÖR ATT SNACKA SENAP. 
SAMTALET VISAR SIG BLI EN LEKTION OM 
ETT FLERA TUSEN ÅR GAMMALT TILLBEHÖR 
MED MYCKET GODA HÄLSOEFFEKTER.

Under sina 20 år som senapsmakare har du 
samlat på dig kunskaper om detta välsmak-
ande guld. Vad består egentligen senap av?  
   — I sin allra enklaste form enbart se-
napsfrön och vatten. Det är färsksenap och 
den håller bara några dagar. Sedan tillsätter 
du salt, syra, sötma och kryddar beroende 
på vad du vill ha. I många av våra senaper 
använder vi honung. Vi gör även senap med 
svenska bär, som lingon, blåbär och havtorn. 
Och den med svarta vinbär är jättegod till 
ostar! 
Är senap nyttigt?
   — Oja, den har stor påverkan på vår 
fysiologi. Bra senap bryter ned fett, frigör 
endorfiner, öppnar upp ditt doftsinne, ökar 
ämnesomsättningen samt stimulerar mat-
smältningen. Det är verkligen ”functional 
food” och har använts av oss i årtusenden. 
Första gången senap nämns är i sume-
risk kilskrift på lertavlor från 3 000 f Kr. 
Odlingsplatsen för senapsfrön har, liksom 
för vindruvor, stor betydelse för slutproduk-
tens smak. Vi vill ju ha Dalarnas smak på 
vår senap så vårt frö odlas här. Kanske är 
odlingarna världens nordligaste?    
Berätta! Hur kommer det sig att du och din 
sambo LissElla satsade på senap?
   — Till jularna hittade min sambo ingen 
senap som smakade som hon ville att den 
skulle smaka. Till slut började hon testa sig 
fram och göra en egen. LissElla har en kom-

bination av nyskapande kreativitet, gehör 
för smak och hon bottnar i Dalarnas mat- 
traditioner. Hennes första minnen av smak- 
utveckling är från fyra års ålder i mormors 
kök, där hon nästan dagligen experimente-
rade med smaker. Det har fortsatt hela livet 
och i kombination med mitt mathantverkan-
de så har LissEllas senap växt fram. I vårt 
sortiment finns idag över 30 olika senaper, 
dressingar och krydd- och grillsåser. 
Och intresset för mathantverk bara växer.
   — Ja, nästan alla längtar efter smakupp-
levelser. Idag lever vi i en värld med allt 
mer konstlade smaker. Genom industripro-
cesser tappar maten ofta nyanser och kva-
litet. Att äta mat ska vara en upplevelse. Vi 
spenderar uppemot 15 % av vår vakna tid 
till måltider, det är ett sätt att umgås. Och 
när vi äter bra mat blir vi lyckligare, får mer 
gemenskap och mår bättre. Mathantverket 
ger oss detta.

Senapskungen

lissellas-senap.se
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SVÄNG IN TILL RÄTTVIKSBYN ÖVRE GÄRD-
SJÖ I SOMMAR OCH HÄLSA PÅ YVONNE 
BJÖR SOM FÖRÄDLAR BÄR OCH FRUKT I 
SITT EGET SYLTMAKERI. 
   — HOS MIG FÅR MAN SMAKA PÅ LIVET 
PÅ LANDET. INTE BARA KÖPA SIN SYLTBURK 
UTAN STANNA KVAR PÅ EN KOPP KAFFE OCH 
LUKTA PÅ FÅR OCH BLOMMOR. 

Sommartid öppnar Yvonne café och gårds-
butik i den gamla ladugården på Björgården. 
Familjen föder upp lamm, bland annat den 
utrotningshotade allmogerasen dala pälsfår. 
I butiken kan du handla hem gårdens sylt, 
saft, marmelad, vinäger, kött och fårskinn. 
Till skördefesten i september gästas hon 
också av andra matproducenter och hant-
verkare. 
Du älskar att sylta och safta och skapa 
oväntade smakkombinationer. Hur kom du 
på att du skulle starta ett syltmakeri? 
   — Jag har alltid varit fascinerad över 
våra förfäders kunskaper om hur man kan 
ta vara på det som finns att äta i naturen. 
Och hur man kan konservera utan kyl och 
frys. När jag kom på att jag kunde kombi-
nera den fascinationen med mitt mat- och 
odlingsintresse så föll alla bitarna på plats. 
Vilka råvaror hittar du ute i naturen?
   — Alla möjliga växter och blad! Min 
önskan är att fler får upp ögonen för att 
det finns så mycket att sylta och safta. 
Skogens mångfald är fantastisk! Lingon, 

till exempel, är så underskattade. Jag gör 
lingonnektar med björksav och honung, en 
exklusiv dryck som kan njutas som ett gott 
vin. Bären kommer, så långt det är möjligt, 
från Siljansbygden. Jag har många duktiga 
bärplockare som förser mig. På blötmarker 
växer älgört som bildar vita fält när de 
blommar. Men dess skördetid är kort, 
älgört plockas mellan knopp och blomning i 
början av juli. Älgörten tar man hand om på 
ungefär samma sätt som man tar hand om 
fläderblommor. På hösten cyklar jag omkring 
och spanar efter rönnbär och plockar kanta-
reller, trattkantareller och röd trumpetsvamp 
som jag syltar eller gör pickles av. 
Du har egna odlingar hemma på gården. 
Vad växer här?
   — Rabarber, jordgubbar, krusbär, körsbär, 
äpplen, plommon, örter och vinbär — såväl 
röda och svarta som vita och gröna. Jag 
är som en ekorre som tar tillvara på allt, 
till och med bär- och fruktrester som jag 
torkar och använder i müsli och teblandning-
ar. Jag jobbar rent hantverksmässigt och 
är supernoga med kvaliteten. Mathantverk 
kostar så klart mer än industritillverkade 
produkter, men å andra sidan behöver man 
inte ta så mycket för att känna smakerna. 
Jag har aldrig kunnat måla en tavla, men nu 
målar jag med smaker. Och till skillnad mot 
en konstnärs verk så går mina skapelser att 
äta upp…

Drottningen av sylt Björgården

Foto Ester Sorri Foto Catharina Johnson

Foto cyroo.se
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Renbiten kombinerar renskötsel med 
egen förädling av renkött. Gårdsbutik 
fylld med renkött och andra lokal-

producerade produkter, samisk slöjd och 
konst. Boende i både lägenhet och kåtor. 
Vi erbjuder också guidade upplevelser 
inom samekulturen tillsammans med 

familjens tama renar.

Grövelsjöv. 360 · Storsätern · 0253-233 30 
renbiten.se

RENBITEN AB
Sveriges sydligaste sameby

Våfflor, får och morotskaka. Alpackor,  
ostkaka, glass och gris. Påfåglar, getter, 
korv och miniatyrhästar. Paj, kor, fasaner 

och barnridning. Kladdkaka, kalkoner 
och lax. Kaniner, tipspromenad, höns  

och ankor. Egentillverkade ostar.  
Sång för barn och vuxna. Trivsamt ställe. 

Alla dagar kl. 11—17 t o m 4/9.

STORA LUNÅN GÅRDSCAFÉ
Charmigt café & gårdsmejeri

Lunån 113 · Falun · 070-523 53 25
storalunan.se

Sommar 4/6—28/8 Lunch tis—lör 
kl. 12—14.30, middag tis—lör från kl. 18 

(förbokas), hamburgerbrunch sön kl. 12—15. 
Höst 29/8—31/10 Middag fre—lör  

från kl. 18 (förbokas), brunch lör kl. 12—15.
Lunch & middag under skördefesten

 3-rätters meny med nyskördade 
grönsaker i fokus, 250 kronor.

Nittsjö Börsgatu 11 · Rättvik · 073-524 16 02 
solgardskrogen.se

SOLGÅRDSKROGEN
Lokala råvaror•Vedeldad grill

Här i hjärtat av Dalarna odlas och 
tillverkas LissEllas världsmästarsenap. 

I årets VM vanns fem medaljer. 
Ur tradition stiger nyskapande kvalité 

fram. Dalarnas egen senap. LissEllas har 
 många smaker att erbjuda. Du finner  

våra senaper, kryddsåser och dressingar  
i vår webbshop och i matglada butiker.

Guldleden 1 · Garpenberg · 070-348 40 80 
lissellas-senap.se

LISSELLAS
Världsmästare i senap
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Gårdsbutik. Vi bakar främst ekologiska 
surdegsbröd i vår vedugn. I det gamla 

skrädderiet kan man bo, självhushåll eller 
med frukost. Ovanpå bageriet kan man 
konferera och mötas. Populär grupp- 
aktivitet är att baka pizza i vedugnen. 
Underbara cykelvägar, Dalälven syns 

från fönstret. Alltid öppet. 

BRÖDLEVA
Ett vedugnsbageri i St. Skedvi

Yttersätra 5 · Stora Skedvi · 073-181 52 71
brodleva.se

Varmt välkommen till Tolvsbo,  
Söderbärke, där vi tillverkar korv och  
charkprodukter utan onödiga tillsatser. 
Endast svenskt kött finns i vår disk!  
Öppet v. 26—32: tor—fre kl. 10—16,  

lör kl. 10—13 (stängt 23/7). Från v. 34: 
tis—fre kl. 10—17, lör 10—13. Vi erbjuder 

även slakt, styckning och rökning. 

ÅKES SLAKT & STYCKNING
Gårdsbutik och charktillverkning

Kallejakobsv. 4 · Söderbärke · 0240-650 484
akesslakt.se   

Vi driver Vretens lantbruk i Arkhyttan, 
Stora Skedvi, där vi föder upp grisar 
på egen spannmål och spillprodukter,  
bland annat på öljäst från Spendrups  

och gränsmjölk från Gefleorten.  
Nötköttet kommer från gårdar i Dalarna. 

Beställ lådor — vi erbjuder fri 
leverans inom 4 mil!

073-815 27 73 
dalacharken.se

DALA CHARK-PRODUKTER
Lokal mat utan mellanhänder

Nyöppnat bageri med café i uppstartsfas.
Vi bakar från grunden med surdeg och 
ärliga, ofta ekologiska, råvaror. Degen  
knådas för hand och bröden får jäsa  
länge, så de blir smakrika. Vi säljer  

mörka och ljusa matbröd, bullar och kakor. 
Välkommen in och handla eller  
ta en fika i vårt fina bageri!

Järnvägsgatan 9 · Furudal · 070-979 65 08 
Facebook: Snitths Hantverksbageri

SNITTHS HANTVERKSBAGERI
Bageri i Furudal

H A N T V E R K S B A G E R I
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Upplev livet på landet med äkta  
mathantverk! Hundratals smaker från  
eget syltmakeri, skapade av handen  

med lokala råvaror och gammal kunskap.  
På gården finns även lamm.  

Öppet: 1/7—7/8 ons—sön kl. 11—16.  
Mat runt Siljan 3—4/9 kl. 11—16.  

Övriga tider, ring oss. Välkommen!   

BJÖRGÅRDEN
Syltmakeri • Fika • Gårdsbutik                                                                                                               

Övre Gärdsjö · Rättvik · 070-30 19 177
 facebook.com/bjorgarden

 I vår gårdsbutik finns åtta till tio olika 
sorters tomat, gurka, sallat, lök, squash, 

broccoli, Västeråsgurka, kålrabbi, 
majrovor, persilja, dill, potatis, vitkål, 

blomkål, morötter och rödbetor. 
Öppet hela sommaren alla dagar 10–19. 
För senaste nytt om aktuella grönsaker  

— besök vår hemsida eller Facebooksida.

Domarbacksv. 5 · Rättvik · 070-697 12 85 
www.massarback.se

MASSARBÄCKS AB
Ekologiska grönsaker

Självhushåll i ombyggd lada från 
1700-talet. Hyrs ut året om till avkoppling 

och fest, privat och företag. Hela eller 
delar av huset (6 rum/16+5 bäddar). 

Grupper kan boka frukost. Stor grillplats, 
båt att låna, hundvänligt. Hästhage och 

femkampsbana kan hyras. Under 
skördefesten erbjuder vi 20 % rabatt!

BJÖRSTUGAN
Familjärt & naturnära boende

Werkmästerg. 40 · Rättvik · 070-58 25 143
bjorstugan.se

Välkommen till Kulinariet – en mötesplats 
för kulinariska upplevelser, lokala 

delikatesser och småskaligt mathanverk! 
Här hittar du Skedvi Bröd, Visthusboden, 

Fredrikslunds Gårdsmjölk och mycket annat. 
Lunchservering och fika.

Öppettider: Tis–fre 10–18, lör 10–14

Landsv. 38 · Stora Skedvi · 0225-27 00 75
kulinariet.se

KULINARIET
En upplevelse för alla sinnen!



3 9

DA
LA

RNA
S SKÖ

RD
EFEST • 2-4 septem

ber 20
16

 · skordefest- dalarna.se 

3 9

 Vi förädlar lokala ekologiska råvaror 
till marmelad, sylt, inläggningar, chutney, 

saft, senap och glögg med mera. 
Vi blandar teer, kryddblandningar 

samt snapskryddor och har en ekologisk 
biodling med fem miljoner bin. I gårds- 
butiken hittar du honung och pollen av 
högsta kvalitet. Bisafari för nyfikna!

Bruksallén 29 · Stjärnsund · 070-448 26 08 
kryddanitillvaron.se

KRYDDAN I TILLVARON
Gårdsbutik i Stjärnsund

KRYDDAN i TILLVARON

Vid Dalälvens strand tillverkar vi  
mejeriprodukter av råvara från gårdar  

i vår närhet. Vi är stolta över vår tradition 
och att få leverera närproducerat av  

hög kvalitet, varje dag. Vi må vara små  
till storleken, men vi är stora i kärleken  
till vår natur, våra kor och den mjölk du  

ska dricka i morgon.

Mejerivägen 4 · Hedemora
www.gradomejeri.se

GRÅDÖ MEJERI
I hjärtat av Dalarna

Trivsamma rum i stillsam miljö. 
Naturskön omgivning i fin kulturmiljö. 

God mat av lokala råvaror. 
Egen bastu, badbrygga, kanoter,  

lekplats m.m. En pärla för hela familjen. 
Hos oss kan du bo och äta året om. 

Välkommen!

STIFTSGÅRDEN
–en mötesplats för många

Kyrkvägen 2 · Rättvik · 010-160 80 00
stiftsgarden.org

Vid Stora Torget i Hedemoras vackra 
1700-talskvarter finns Gamla Apotekshuset 
med Café Wahlman, Klassiska Byggvaror 
och Fönsterverkstan. Här hittar du 400 m2 

 kultur och byggnadsvård blandat med 
hemlagad lättlunch och sju sorters kakor. 

Allt serverat i en genuin och historisk miljö. 
Öppet alla dagar utom midsommarafton.

GAMLA APOTEKSHUSET
Dalarnas byggnadsvårdscentrum

Stora Torget · Hedemora · 070-541 14 43
klassiskabyggvaror.se



4 0

DA
LA

RN
A
S 

SK
Ö
RD

EF
ES

T 
• 

2-
4 

se
pt

em
be

r 
20

16
 · 

sk
or

de
fe

st
-d

al
ar

na
.s
e 

4 0

Välkommen att handla i ”Årets gårdsbutik 
2015” och att ta en bit mat eller fika i 
restaurangen. På menyn finns, bl a, stor-
säljarna strutsägglass och strutsburgare. 
Gå gärna en guidad tur och lär dig mer 

om strutsarna. Spännande är det att mata 
dem med foder man köpt! Tramptrak- 

torerna i strutsparken älskas av barnen.

SAHLINS STRUTS
Möt nutidens dinosaurier

Sveden 1 · Borlänge · 0243–233 137
sahlinsstruts.se

Genuint familjeföretag i Långshyttan som 
förser Dalarna med närproducerade ägg! 
Vi är Dalarnas enskilt största producent  

av nära ägg från egna värphöns. 
Familjen jobbar för och med djuren och 
äggen säljs nästan till 100 % i Dalarna,  
för äggens, jobbens och Dalarnas skull.  

Det tycker vi är så bra det kan bli!

Industrihuset 1 · Långshyttan · 0225-616 76 
dala-agg.se

DALA ÄGG
– ger dig mera Dalarna i köket!

Att komma in i Saluhallen är som att kom-
ma in i en handelsbod från förr i tiden. Vi 
erbjuder bl a lokal- och närproducerat från 
småskaliga producenter runt om i landet. 
Kött, chark och ostar från bemannad disk. 
Många ekologiska produkter. Beställ gärna 
chark-, ost- eller grillbricka! Välkommen!

SALUHALLEN I ORSA
Smaka på Dalarna

Kaplansgatan 13 · Orsa · 073-819 17 91
saluhallenorsa.se

Byarna vid Siljan har egna recept och
namn på tunnbröd. I Rättvik kallas det 
tuttul när man rullat ihop brödet med 

pålägg. Rättviks Tunnbrödsbageris recept 
bygger på ett gammalt Rättviksrecept. 
Tunnbröd funkar till allt! Till frukost, som 

korvbröd och förrätt. Ett måste på 
julbordet och till surströmmingen.

Vasagatan 12 · Rättvik · 0248-109 37 
tuttul.nu

RÄTTVIKS TUNNBRÖDSBAGERI 
Traditionellt mjukt tunnbröd
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L E K S A N D S
H E M S L O J D

19      04

20% 
rabatt 

på valfri vara med denna 
kupong. Gäller t.o.m. 161031

Erbjudandet gäller i butiken och på ordinarie pris. 

&

L E K S A N D S
H E M S L O J D

19      04

f

För nya behov 
dem framsteg föda
ej gammal form 
och skönhet döda!

ÖPPET ALLA DAGAR I JULI 10-18! 
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Nära till 
en bra affär!

Anderssons Optik • Blancks Mat&Kafe • Clas Ohlson • Clas Ohlson Museet • Familyhouse  
Hemköp • Kicks • Leksands Sparbank • LloydsApotek • Mariaboden • Skafferi Siljan

ÖPPET VARJE DAG, BESÖK HJULTORGET.SE FÖR AKTUELLA TIDER
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VÄLKOMMEN TILL 
HEMSLÖJDEN I RÄTTVIK 

VARDAGAR 10–18, LÖRDAGAR 10–15
Från midsommar även söndagar 11–15 

www.rattvikshemslojd.se  
info@rattvikshemslojd.se

Rättviks Slöjd AB 
Torget, 795 30 Rättvik 
0248-100 86
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Saras Smaker
Överraska dina gäster med Sara Nyströms sommarmeny. 

Grilla nektariner, rosta salamichips, fixa citronbaguetter och 
servera syltad rabarber till laxpajen! 

Sara Nyström, Insjön, är silvermedaljör i matlagnings-OS. 
Tack till Lantliv Inredning i Leksand för lån av porslin, duk 
och bestick! Fler recept hittar du under Saras Smaker på 
dalaliv.se

SPENATSALLAD  
70 g färsk bladspenat 
200 g brieost i skivor
Lägg spenat, grillade nektari-
ner och skivad brieost på ett 
stort fat. Ringla över lite vinä- 
grett. Toppa med salamichips 
och servera med citronbakad 
baguette. Se recepten nedan: 

GRILLADE NEKTARINER
4 nektariner
Halvera nektarinerna. Ta ur kär-
norna. Lägg aluminiumfolie på 
grillgaller. Grilla halvorna cirka 
4 minuter med snittad yta ned-
åt. Vänd och grilla någon minut 
till. Låt svalna. 

SALAMICHIPS
20 tunna skivor salami
Lägg bakplåtspapper på en 
ugnsplåt. Baka av tunna skivor 
salami på 125 grader i 30 mi-
nuter. Ta ut och låt svalna på 
hushållspapper. Bevara ”kris-
pet” genom att lägga chipsen i 
lufttät burk med hushållspap-
per i botten. Kan förberedas 
dagen innan.

ROSMARINVINÄGRETT
25 färska rosmarinblad
1 dl rapsolja
3 msk vit balsamvinäger 
5 drag med svartpeppar- 
kvarnen
1 tsk flingsalt
Mixa rosmarin, rapsolja och vin-
äger ordentligt. Smaksätt med 
svartpeppar och flingsalt.

CITRONBAKAD BAGUETTE
16 skivor baguette, 
   cirka 0,5—1 cm tjocka
25 g smält smör
rivet skal från 1 citron
flingsalt
Blanda smör med rivet  
citronskal. Pensla på brödski-
vorna och lägg på bakplåts-
pappersklädd ugnsplåt. Strö 
över flingsalt och rosta  
i 150 grader i 20 minuter.  
Låt svalna och förvara torrt 
innan servering. 

OSTPAJ MED KALLRÖKT LAX 
2,5 dl vetemjöl
75 g smör
1 äggula 
2 msk kallt vatten 
1/2 tsk salt
Arbeta ihop mjöl, smör och 
salt. Tillsätt äggula och vatten. 
Arbeta ihop till fast deg. Lägg 
pajdeg mellan två smörpapper. 
Kavla ut degen riktigt tunt. Klä 
form (löstagbar botten) med 
pajdeg högt upp på kanterna. 
Se till att den är helt tät. Låt 
stå i kyl 30 minuter. Förgrädda 
i 175 grader i 10 minuter. 

FYLLNING: 
300 g riven lagrad prästost
2 ägg
2 dl mjölk
2 stänk cayennepeppar 
1/2 tsk salt
Blanda i en bunke. Häll över i 
pajskalet. Sänk ugnen till 150 
grader. Grädda pajen i 35  
minuter. Ta ut och låt svalna. 

SERVERA PAJEN MED:
400 g kallrökt lax
1 dl hårt vispad
   crème fraîche 34 %,  
hackad färsk gräslök

SYLTAD RABARBER
2 färska rabarberstänger
1 msk socker
1 msk vitvinsvinäger
1 msk citron 
Tvätta och dela rabarbern i 
10 cm långa bitar. Använd 
osthyvel och hyvla bitarna på 
längden. Strimla skivorna tunt 
så att du får 10 cm långa 
strimlor. Lägg i lufttät burk 
med lock, blanda i socker, vin-
äger och citron. Sätt på locket 
och skaka ordentligt. Ställ in 
i kylen och låt stå i minst 3 
timmar. Skaka några gånger 
under tiden. 
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Smaka på höjden!
Vad sägs om vila, lugn och fantastisk mat på Lerdals höjden i vackra Rättvik?  

Mitt i  dalanaturen, med milsvid utsikt över Siljan. Tillsammans med vår granne  
Bruntegården ger vi er matupplevelser med råvaror från vårt lokala skafferi, mysigt  

boende och genuin avkoppling. Välkommen till oss för en härlig vistelse!

Best Western Hotell Lerdalshöjden
Mickelsgatan, Rättvik | info@lerdalshojden.se | 0248-511 50

2-dagarspaket

1 995 kr /person*

– 2 nätter i dubbelrum
– Ett glas mousserande vin och praliner på rummet vid ankomst

– Första kvällen: trerättersmiddag i vår restaurang

– Andra kvällen: avsmakningsmeny på Bruntegården

– Tillgång till vår relax med bubbelpool och bastu

– Lån av badrock och tofflor
– Frukostbuffé

*Erbjudandet gäller exklusive dryck och i mån av plats.

Boka på
info@lerdalshojden.se 

eller 0248-511 50



4 7

...för ditt unika rum!

023-381 69 00 - Regementsvägen 16, Falun
Facebook: maltesmoblermaltesmobler.se

Vi erbjuder:
• Möbler från många 
 kända varumärken
• Inredning, 
 även uppdrag
• Presentartiklar
• Tyger för möbel 
 och gardin, även 
 måttbeställt
• Mattor, även 
 anpassade
• Dekoration

Öppettider: 
tis-fre 11-19, lör 10-15

023-381 69 00
Regementsvägen 16, Falun

www.maltesmobler.se
facebook.com/maltesmobler

TIS-FRE 11-19, LÖR 10-15

TRÄDGÅRDSBUTIKEN  
MED PLANTOR & REDSKAP,  

KRUKOR & KUNSKAP
Öppettider 2016 på knivatradgard.se •         •  

Kniva 51, Falun • Väg 69 • 11 km sydost om Falun i byn Kniva.
023-77 11 11 • info@knivatradgard.se

MEDVERKANDE I

DALARNA ART TRAIL

SOMMAREN 2016.
AVESTA ART

MEKEN, SMEDJEBACKEN

ARKIVHUSET, SMEDJEBACKEN

MASKINHUSET, GRÄNGESBERG

MAGASINET, FALUN

DALARNAS MUSEUM, FALUN

GALLERI SE KONST, FALUN

KONSTHALLEN KVARNEN, SUNDBORN

LEKSANDS KULTURHUS

HJORTNÄS HANDEL GALLERI, LEKSAND

RÄTTVIKS KONSTHALL/KULTURHUS

ZORNMUSEET, MORA

magasinetfalun.se

Magasinet Foto x 3
18.6–21.8  Alla dagar kl 11–17

magasinetfalun.se

Magasinet Foto x 3
18.6–21.8  Alla dagar kl 11–17

19.6-21.8   Alla dagar 11-17

Spretigt, sprakande och spännande. Magasinet byter skepnad 

från gång till gång. Ibland är det utställningar, teater eller talks. 

Ibland är det konserter med Hellström, Thåström eller Dalasinfoniettan. 

Och ibland är det event, workshops eller fine dining. Magasinet är själva 

blandningen. Vill du ha superkoll före alla andra är du varmt välkommen 

att anmäla dig till vårt nyhetsbrev på info@magasinetfalun.se

magas ine t fa lun .se
facebook .com/magas ine t fa lun

Magasinet
Foto x 3
19.6–21.8 2016

Helena Blomqvist
Slumberland

Nygårds Karin Bengtsson
The Fool, The Forest and Other Stories

Magnus Wennman
Där barnen sover

Upptäck fler spännande
utställningar med 

Dalarna Art Trail,

en guide till tolv högkvali-

tativa konstupplevelser runt 

om i Dalarna. Så passa på att 

fylla din roadtrip med 

spännande konstnedslag från

Ta en bild! Fantastiskt foto triggar självklart 

den egna inspirationen. Så gör gärna din egen 

tolkning av sommarens utställning på Magasinet 

och sprid bland dina vänner och dela med dig 

på instagram.com/magasinetfalun. Tagga dina 

bilder med #magasinetfotox3.

Ta en paus! Bra konst kräver åter-

hämtning, så slå dig ner i Magasinets 

lilla pop up-café och njut av en god fika 

(inom- eller utomhus beroende på 

vädret). Och tröttnar barnen – eller du – 

på att titta, är det bara att gå loss med det 

egna skapandet i pysselhörnan. Kom också 

ihåg att ta en titt i den lilla shopen innan 

du åker vidare. Här finnas ett litet men 

naggande gott utbud av samtida dala-

design, liksom böcker, posters och annat 

från medverkande fotografer.

ICA MAXI FALUN |  SWECO |  TRUMBÄCKEN FASTIGHETER
ROLF ERICSON BIL |  DALARNAS TIDNINGAR |  BYGGPLUS |  MATINÉ FILM & TELEVISION

FALUN BORLÄNGE-REGIONEN AB

V I  S T Ö D J E R  M A G A S I N E T

U T S T Ä L L N I N G S P A R T N E R

Uts t ä l l n ing och tex te r :  Ku l tu r fö ren ingen Magas ine t /  G ra f i s k fo rm: Mikae l  L indbe rg
Po r t r ä t t fo to s id 3:  He lena B lomqv i s t  (Pav los E f th im iou) ,

Magnus Wennman (S te fan Mat t sson) ,  Nygå rds Ka r i n Beng t sson (Ande r s G Warne)

FALU KOMMUN |  LANDSTINGET DALARNA

monumentala Avesta Art i syd, via små gallerier och historiska 

miljöer längs vägen, till Zornmuseet i norr. Mer info om utställningar 

och öppettider hittar du på dalarnaarttrail.se och 

facebook.com/dalarnaarttrail.

DALARNAARTTRAIL.SE 
FACEBOOK.COM/DALARNAARTTRAIL

MEDVERKANDE I

DALARNA ART TRAIL

SOMMAREN 2016.
AVESTA ART

MEKEN, SMEDJEBACKEN

ARKIVHUSET, SMEDJEBACKEN

MASKINHUSET, GRÄNGESBERG

MAGASINET, FALUN

DALARNAS MUSEUM, FALUN

GALLERI SE KONST, FALUN

KONSTHALLEN KVARNEN, SUNDBORN

LEKSANDS KULTURHUS

HJORTNÄS HANDEL GALLERI, LEKSAND

RÄTTVIKS KONSTHALL/KULTURHUS

ZORNMUSEET, MORA

magasinetfalun.se

Magasinet Foto x 3
18.6–21.8  Alla dagar kl 11–17
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RULLRÅN 
I RYSSA 
Lena Broman har 
skakat liv i sin mam-
mas gamla recept 
på spröda rullrån. 
Nu gör de succé på 
Lenas ateljécafé 
i Ryssa, Mora, där 
de serveras med 
lingongrädde.
Facebook: 
BromanGard i Ryssa

KÄRSTI BAKAR BULLAR
Nu återupplivar Kärsti Hård i Furudal 

sin mormors och morfars bageri. Ta en 
fika och handla hem ekologiskt bröd 
från Snitths Hantverksbageri som 

invigs i månadsskiftet juni/juli. 
Facebook: Snitths Hantverksbageri

EN GOD MÖTESPLATS
Nytt matkulturcentrum i Stora Skedvi 
med en mix av delikatesser från hela 

världen, framför allt från Dalarna.
Facebook.com/kulinariet

Vill du med så 
får du huka dig, 

sa dalkarln, hade 
fått en spindel 
på smörgåsen.

VACKRA VAKTELÄGG 
Toppa en somrig sallad med små ägg 
från Lassesgårdens Vaktlar i Bäsna.

Facebook.com/lassesgarden

SVALKA DIG 
MED SOMMARMUST
Must från Äppelbo Bryggeri som även till-
verkar äkta lingondricka och enbärsdricka 
som kokas på traditionellt vis. 
appelbo.com
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Va r j e  V e c k a
sänker Vi
priset
rejält
på flera eko-varor.

Håll utkik 
efter den 

här:
C
N
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K
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E
C
F_
14
18
45
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När solen skiner klär tjejerna i Beavers 
Moppers gärna upp sig i tidstypiska klän-
ningar. När vi ses tvingar dock regn och 
kyla dem att bära jeans och läderjackor. 
En gammal hederlig ”dumstrut” är också 
ett av attributen denna majkväll. 

Sedan er första tur, 1998, träffas ni 
regelbundet för gemensamma åkturer. 
Berätta!
   — Vi är ett gäng Bjursåstjejer som 
åker på gamla mopeder från slutet av 
1950-talet till 1970-talet. Några har 
dammat av mopederna de åkte på som 
unga och framför allt är de av märken 
som Puch, Monark, Zündapp, Husqvarna, 
Clipper och Fram King. Vi gillar att åka 
på vägar vi aldrig åkt på — och vi hinner 
faktiskt känna naturens dofter också, inte 
bara blårök, skojar Kristina. 

Är ni lika intresserade av att meka? 
   — Nej, inte alls. Mindre fel kan vi ju fixa, 
som loppor på tändstiftet. Men om det 

blir punktering så kallar vi på grabbarna i 
servicebilen som har släp och åker bak-
om oss under våra längre turer. 

Tidigare har ni arrangerat mopedrallyn 
som lockat många startande. 
   — Ja, totalt fyra rallyn har det blivit. 
Turerna har varit tre till fyra mil långa 
med tipsfrågor och stationer med prak-
tiska prov. Senaste gången hade vi 130 
startande! Ett rally kräver långa förbe-
redelser, eventuellt blir det ett nytt rally 
nästa sommar. 

Under vintern vilar klubben. Men så fort 
det blir åkbart väder längtar Kristina och 
hennes vänner ut på vägarna. 
   — Vi är en kul konstellation så jag 
hoppas att vi kan komma ut ofta i 
sommar. Bland annat drar vi till Grycks-
boparken för att lyssna på Hep Stars och 
dalabandet Emmy Lou And The Rhythm 
Boys under rock’n’roll- och rockabillyfes-
ten ”Summer Jamboree” 28—29 juli. 

Det hörs i fjärran att Beavers Moppers har träff. Knattret bakom 
krönet avslöjar klubbmedlemmarna långt innan de dyker upp. 
   — Att åka tillsammans på gamla mopeder är vårt sätt att umgås. 
Vi är som en syjunta på hjul, säger Kristina Fredriksson i Bjursås. 
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WWW.BRITTAIDALARNA.SE

KURBITSLADAN ÖPPEN 23/6-13/8 
TISD-SÖND KL. 12-17

GAMLA KVARNOMRÅDET I FU VID RV 70

välkommen 
till BRITTAS 

KURBITSLADA
KURBITSKONST 

& DESIGN

SOMMAR- 
UTSTÄLLNING 
”FRÅN EGEN 
TRÄDGÅRD”

KURBITS- 
WORKSHOPS 
23 & 24 JULI  

KL. 12-16

ANMÄLAN: 
B@BRITTAIDALARNA.SE

TRÄDGÅRDSSERVERING - BAR - À LA CARTE

LUNCH - FIKA - JUICE - BRUNCH

Alla knivar i en butik
Kyrkogatan 6, Mora | Måndag-Fredag 10-18 | Lördag 10-15 | Söndag 12-16
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Björkberget, Siljansnäs
Tel 010-225 03 29  www.naturumdalarna.se    Naturum Dalarna    Naturum Dalarna

 

NATURUM DALARNA

NATURUM
DALARNA

NATUREN ÄR ETT ÄVENTYR 
– OCH DET BÖRJAR HÄR!

På naturum Dalarna får du kunskap, 
inspiration och tips för att uppleva 

landskapet runt omkring på bästa sätt.
Öppet hela sommaren, fri entré.

VÄLKOMMEN IN 
FÖR ATT TA DIG UT!

Visa denna annons 
och få en lott! 

Chans att vinna konst 
för 500 kronor!

Söndag 17 juli kl. 10-16
 Båthusvägen i Nusnäs

Varmt välkommen!
Ditt besök stödjer Nusnäs IF. 

Facebook: Konstpromenad vid Siljans strand

 40 utställare!

12–13–14 augusti kl 19.30

ETT BYGDESPEL 
FÖR ALLA ÅLDRAR

– mystik, dramatik och romantik!
trollbrollopet.se

13 aug TROLLENS DAG 
för alla barn se hemsidan.
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Vår bästa tid är nu
För en månad sedan satt jag hemma i mitt 
kök i Göteborg. De två manus som låg framför 
mig såg väldigt olika ut. Det ena pryddes av 
en animerad dalkarl och en kurbits. Det andra 
glittrade i rosa siluetter av eleganta showgirls. 
I det ena spelar jag bondsonen Mats som 
ska ut på vägen ”som till Himla bär” för att 
konfrontera Gud själv. I det andra spelar jag 
Carmen, en vampig dragqueen som arbetar på 
klubben La Cage aux Folles. Himlaspelet är i 
Leksand i sommar och musikalen La Cage aux 
Folles spelas i Norrköping i höst. Jag satt och 
funderade på vilket jag borde jobba med den 
dagen. Hm… Medan jag tänkte så nynnade jag 
med i en av låtarna som är med i musikalen:

  ”Vår bästa tid är nu, vem minns den snö som 
kanske föll i fjol? Vår bästa tid är nu, vem vet 
om morgonda’n har sol, har sol, har sol?” Ja, 
det kan man fråga sig! (Tankarna vandrade 
iväg från manusen.) Har morgonda’n någon sol 
på menyn? Hm… 

  Sol…  Skvallrar ömt om att semestern är på 
intåg. Semester… Innehåller förhoppningsvis 
diverse bad. Bad… Betyder vanligtvis badbyxor. 
Badbyxor… Är sällan ett tillfredsställande hölje 
för kroppen. Panik! Jag ska för tusan spela 
dragqueen. Det innebär kroppsnära klänning, 
strumpbyxor, lösbröst och hela rasket. Har sett 
kostymerna och de femton år yngre kollegorna. 
Hmm… Dags att damma av kortet till gymmet! 
Här måste det trimmas ordentligt! Manusen får 
vänta!
  
  Några veckor senare sitter jag på min gamla 
arbetsplats, Göteborgsoperan. Föreställningen 
närmar sig finalen då den hemlige gästartisten 
gör entré. Det är mannen som satte musikaler-
na på Sverigekartan: Jan Malmsjö. Kul! Han går 
fram till scenkanten och inleder med en anek-
dot från ett besök i min hemstad Falun. Han 
talar dalmål — tror han. Men det låter mer som 

finlandssvenska. Som plåster på dialektsåret, 
så stämmer han upp i sitt paradnummer ”Vår 
bästa tid är nu”. Då slår det mig med full 
kraft… Vänta! Vår bästa tid ÄR nu! Sommaren! 
Inte ska man väl slösa bort all tid på att slava 
på gymmet. Man måste ju njuta av sommaren! 
Det är livet. Ett stort mått liv är viktigare än 
ett liv med stort mått! Tack, Jan Malmsjö! 

Glad, lat sommar!

ORD PÅ VÄGEN: JOACIM HEDMAN

Ett stort mått liv är 
viktigare än ett liv 
med stort mått.

Musikalartist uppvuxen i Falun och 
bosatt i Göteborg. 20—22 juli 
spelar Joacim huvudrollen som 
Mats Erson i Himlaspelet, Leksand. 
himlaspelet.com
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Dalarnas Hemslöjd
Stora Torget 

791 71 Falun
023-151 31

dalarnashemslojd@telia.com

Nittsjö Keramik

Sägen

Klippans Yllefabrik

Vardagar 10-18 • Lördag 10-15 
Slaggatan 6E, Falun • 023-166 00

VACKRA UNIKA SMYCKEN

EN TREVLIG BUTIK

- finns i många färger och modeller

Gilla oss på www.facebook.com/decoriabutiken

Välkommen att besöka 
www.näckroslampan.se 

och www.husetskrona.se 
eller ring 023-15983 

Husets Krona

Se  och  för aktuella öppettider.

Gammelvägen 16, Falun • 070-521 08 02 

Lin & Krita
(f.d. Gruvgatan 13 Möbler & Inredning)

Välkommen in!

Kalkfärg: Kalklitir & Vintage paint
Textil • Inredningsdetaljer 

Gamla möbler • Fårskinn • Workshops



5 5

Hantverkareg 4, Leksand   0247-343 20   Webshop: www.lantlivinredning.se

PB HOME ∙ TINE K ∙ DAY HOME ∙ MATEUS 
BY ON ∙ BY BURIN ∙ HOUSE DOCTOR

BRUKA DESIGN ∙ YLVA SKARP ∙ TELL ME MORE
RIF DESIGN ∙ BOEL & JAN ∙MILJÖGÅRDEN  

MADAM STOLTZ ∙ OLSSON & JENSEN 
JELLYCAT ∙ L:A BRUKET ∙ VOLUSPA

FURNINOVA ∙ BUD TO ROSE ∙ SAINT TROPEZ 
med flera...

Lifestylebutik 
med ett brett 

utbud av 
inredning  
& kläder 

på 200 m2. 
Välkomna!
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Kropp
& själ
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ROGIVANDE PÅ RUNN  
Att balansera på en flytande bräda medan du 
utför yogarörelser är en naturupplevelse utöver 
det vanliga. Erbjuds av Nordic Soul i Falun.  
nordicsoul.nu

”Men jag är icke rädd: 
Jag har älskat.” 

Carl Larsson (1853—1919) 
mot slutet av sitt liv

DOULOR I DALARNA
Inför, under och efter ett av livets viktigaste ögonblick, 
förlossningen, erbjuds blivande föräldrar stöd, tröst 
och hjälp av en doula. I Dalarna finns kvinnor med lång 
erfarenhet som även kan ge amningsstöd.
doula.nu

MEDITATIVT
Plocka blomblad och 
lägg i ett mandala- 
mönster. Skön av- 
koppling en sommar- 
dag. Det är pilligt, 
använd gärna 
en pincett.

SÅNGFABRIKEN 
Att sjunga är både roligt och hälsosamt. 

I sommar leder sångpedagogerna 
Hanna Meens-Eriksson och Sara Hedman 

kurser i körsång för vuxna i 
Falun (11–13/7) och Orsa (4–7/8).

sangfabriken.nu

VEGETARISKT 
VID SILJAN 
Varje fredag dukar 
Stiftsgården i Rätt-
vik för fest i hälsans 
tecken. Diger buffé 
med varma och kalla 
rätter av i första hand 
KRAV-märkta och lokal-
producerade råvaror. 
stiftsgarden.org
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KARLS MÅLERI
LEKSAND

LENNART KARLS
070-658 14 52

lennart@kar lsmaler i .se

Kunskap &  kva l i te t

Upplev Siljans stolthet
M/S Gustaf  Wasa

Kryssningar i trivsam miljö!
Lunch – Middag – Räkor 
Fullständiga rättigheter

Leksand – Rättvik – Mora

Charter och turlista
Info & bokning 070-542 10 25

www.wasanet.nu

indigo

Sommarfi nt oavsett väderSommarfi nt oavsett väder

Insjövägen 59 · Insjön · 0247- 40392 · info@vi.dukar.nu 

 Ordinarie butiken är öppen:
Vardagar   kl 10  – 18

Lördagar  kl 10 – 14
Söndagar kl 11 – 15

(söndagsöppet 19 juni – 14 augusti)

Insjöns Väveri AB - Inredning o Sköna Ting

 Sommar-REAn 
är öppen (4juli-29juli):

Vardagar
kl 10  – 16

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai
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Vernissage 11/6 kl 13-15:
• VI - VI SOM KOMMIT Kola Production, 
Janne Bäckman mfl, presenterar en porträtt- 
och textutställning om några familjer och 
enskildas egen historia, om varför de kommit 
till oss från olika delar av världen. Tom 18/8.

• MOVEMENT-RESISTANCE Modeakademin 
vid Mora Folkhögskola undersöker rörelse och 
motstånd på vår samtida kropp. Tom 23/7. 

• KÄR LEK I LERA - objekt av blivande kera-
miker 6 -70 år från Mora Art Center. Tom 23/7. 

VASAMONUMENTET
Besök källaren i Utmeland där Gustav Vasa 
gömde sig undan de danska spejarna år 1520. 
Målningar av JF Höckert, Edward Bergh, Karl XV. 
Öppet: 30/6 - 31/7, to-sö kl 12-17. Fri entré.     

30/7 - 29/8
STYGN & LIVSGLÄDJE - fritt broderi av 
Åsa Berggren, Gun Gråbergs, Åsa Westman, 
Marlis Gysling Nyberg och Britt Johnzén.
Invigning på Världbroderidagen 30/7 kl 13-15.

27/8 - 17/10
BOTANIK><MEKANIK  - konstnären Daniel 
Torarp visar tredimesionella uttryck i trä och 
metall & bilder i den traditionella hantverks-
konsten intarsia. Vernissage 27/8 kl 13-15. 

1/9 - 29/9 
STREET YOGI - fotografier av Linda Dahlqvist. 

Varje fredag kl 10-10.30
VECKANS NOVELL - vi läser berättelser från 
världens alla hörn, från nu och då till alla 
som vill lyssna!

mora.se/kultur
Facebook.com/kulturimora
Köpmannagatan 4, 0250-26780
Mån -fre 09 - 18, lör 11 -15

   

Kulturförvaltningen

Färgstarkt, tokroligt 
               & unikt!

  

Dalalivs populära målarbok med kurbitsmotiv 
hittar du bl a på Dalarnas turistbyråer, i  

bokhandlar, hemslöjds- och inredningsbutiker. 
Se hemsidan för återförsäljare!

Koppla av 
med kurbits

www.dalaliv.se



5 9

Korstäppans
Herrgård

ÖPPETTIDER
Mån – Fre 8.30 – 19  

 Lör 9 – 17  Sön & helgdag 10 – 17

www.siljanskonditori.se

Följ oss på

MÅNDAG – FREDAG SERVERAR VI 
LUNCHBUFFÉ 11:30 - 14:00 

LISE & GERTRUD LOVISA LINDKVIST

4 AUGUSTI
4 AUGUSTI”Två röster & en cello” Hyllningskonsert till  
MONICA ZETTERLUND

25 AUGUSTI

HÄR HITTAR DU

TÅRTOR & 
BAKVERK

FÖR ALLA TILLFÄLLEN

TIPS! 
VI HAR ÄVEN  

SMÖRGÅSTÅRTOR &  
PLANKOR MED  

KALLSKURET

MORGONFIKA
Mån – Fre 08.30 – 10.00 

Kaffe/te & smörgås  

35 kr

LUNCH
Mån – Fre 11.00 – 14.00 
Dagens varmrättt, soppa, 
paj och stor sallads- och 
brödbuffé samt kaffe/te 

95 kr 

Varmt välkomna  
önskar Marit med personal

VÅR POPULÄRA

BRUNCH
SÖNDAGAR 10-14

119 kr
 VÄLKOMMEN PÅ ÅRETS 

TRÄDGÅRDSKONSERTER

Fotograf: Tina Axelsson

18.00  
MIDDAG FRÅN GRILLEN

20.15  
TRÄDGÅRDSKONSERT

inkl. grillbuffé & konsert

inkl. grillbuffé, konsert, 
logi & frukostbuffé

BERGAKUNGEN 
prova vårt  

stenugnsbakade  
surdegsbröd

1/7 
PREMIÄR!
PÅ VÅR NYA  
À LA CARTE- 

MENY!

BENGAN JANSON  
& JANNE KRANTZ

VARMT VÄLKOMMEN TILL KORSTÄPPAN  
ÖNSKAR ULRIKA MED PERSONAL

BOKA BORD PÅ  
0247 - 123 10

”Grovdôppa mä finlir”

23 JUNI

495; -

1490; -

/pp

/pp

www.korstappan.se

KORSTÄPPANS HERRGÅRD · HJORTNÄSV. 33· LEKSAND  
telefon 0247-123 10 · bokning@korstappan.se
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Foto: Trons

 

Djura Bok & Pappersverkstad
 

Ett allsidigt handbokbinderi med kursverksamhet och 

försäljning av bokbinderiverktyg, material & papper.

Två verkstäder i Dalarna, en i Djura och en i Falun, 

internetbutik samt e-kurser i enklare bokbinderi.

Öppet i vår verkstadsbutik i Djura 
lördagar kl. 11.00-14.00 

från midsommardagen till den 13 augusti. 

www.djurabok.se
Kontakt: info@djurabok.se, 0241-305 02

www.klingkollektion.se

Kling kollektion 
finns på 

Klockargården i 
Tällberg 26/7–8/8

Unika handsydda kappor och andra  

kläder i ull – med fokus på färg & form

Välkommen till systrarna
Holding i Siljansnäs

Björkbergsvägen 67
0247-222 79 • 0708-85 08 68

vastibyns.se • vastibyns@gmail.com

Klä om din 
älsklingsmöbel!

Kom in för förslag &
se på härliga tyger.
Ta med möbel/foto.

Möbel- 
tapetserare & 
Sömmerska

Nyhet i 
sommar! 

Nadja Wedins 
härliga 

möbeltyger!

Sommaröppen ateljé
Onsdagar & lördagar 
kl. 11–15 el. enl. ök.

Sanna Seppänen • Tasbäck, Siljansnäs
070-883 66 59 • artbysisu.se

Välkommen!

Skulpturer, måleri, 
dalahäst i ny design, 
brickor, handdukar... 

Besök ”Guerilla-rundan” i skogen  
och se verket ”Manhattan”. 

Ladda ned appen ARTbySISU 
och delta i en tävling!
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boktips

Bokhandlarparet Lina och Alexander Zackrisson i Rättvik väljer och vrakar bland 
aktuella utgivningar och delar med sig av sina bästa tips till Dalalivs läsare.

 Linas &  
Alexanders

KÄNNER NI VIBBARNA? 
Erik Niva 
Modernista
Fotbolls-EM står 
runt knuten. Efter 
förra sommarens 

U21-guld väntar ett nytt, ungt 
och hungrigt gäng på att få 
chansen. Ett gäng som kanske 
bättre än många andra repre-
senterar det nya, mångkulturel-
la Sverige. I en tid där många 
betonar problemen, belyser 
Niva fotbollen som ett exempel 
där vårt land lyckas allra bäst 
med integration. Hoppfullt! 
(Alexander)

POCKETNYHET!
BLODSBUNDEN
Augustin Erba 
Bonnierpocket
Amadeus mamma 
är furstinna av 

Habsburg, pappan en auktoritär 
egyptisk atomfysiker. De bor 
i Fisksätra men Amadeus och 
hans syster ska prompt gå på 
Franska skolan inne i staden. 
Utanförskapet är en ocean. 
Familjelivet ett mörker. Berät-
telsen tar oss till den vuxna 
Amadeus; när han blir kär och 
själv blir pappa. Delvis själv- 
biografisk familjekrönika som 
är helt fascinerande. (Lina)

POCKETNYHET!
LEWISPJÄSERNA
Peter May  
Modernista
Finn Macleod får 
anställning som sä-

kerhetschef på sin hemö, Isle 
of Lewis, på Yttre Hebriderna. 
Hans uppdrag är att stävja 
den illegala jakt som härjar. 
Undersökningen leder honom 
till sin barndomsvän och den 
hemlighet han burit i så många 
år. En fantastisk skildring av 
livet i denna karga miljö. Jag 
hukar mig för vinden och anar 
torvröken som brinner i den 
öppna spisen när jag läser! 
(Alexander)

DEN LILLA 
BOKHANDELN I PARIS 
Nina George 
Bazar 
Från sin pråm 
på floden Seine 

bedriver Jean Perdu apoteks-
verksamhet – vilken åkomma 
du än har, har Jean boken 
som lindrar den. Trots det 
har han själv levt länge med 
sorg. En dag ställs allt han 
hållit sant på ända. Jean flyr 
med pråmen på en resa mot 
den franska landsbygden och 
Provence, för att göra upp med 
sitt förflutna. En charmig bok 
om förlåtelse, sorg och kärlek. 
Riktig hängmattemys! (Alexander)

VÄRLDENS 
VACKRASTE MAN 
Lena Ackebo 
Natur & Kultur
Barbro och Mona 
är så olika som två 

systrar kan vara. De kan knappt 
samtala utan att missförstå 
varandra. Nu ska de till Mal-
lorca en vecka och båda är, 
vid avfärd, smått förbryllade 
över syftet med resan. Ackebo 
beskriver inre tankar, vardags-
problem och karaktärer med 
exakthet och empati. Kärlek, 
samtal och förkylningar för-
ändrar på sätt och vis allt i 
systrarnas relation. Så fin och 
tänkvärd! (Lina)

POCKETNYHET!
DET ÄR NÅGOT SOM 
INTE STÄMMER  
Martina Haag 
Pirat
Petra befinner sig i 

en nationalpark i Lappland där 
hon ska fungera som stugvärd 
i tre veckor. Inuti henne rasar 
minnen från ett äktenskap som 
just gått itu. Hon skriver, söker, 
vandrar; söker förståelse och 
kanske också förlåtelse. Sveket 
innebär en nästintill surrealis-
tisk sorg där tiden är en kamp. 
Det här är inte snaskigt; detta 
är bara modigt, skrivet med en 
sällsynt sårbarhet. (Lina)

Storgatan 12 − 795 30 Rättvik − 0248-104 11 − www.sorlinsbokhandel.se

”Okâ låt du? ”

I SAMARBETE MED



6 2

Hej Alexander! Hur kommer det 
sig att kameran blev ditt 
arbetsredskap? 
   — Jag älskar bilder, oavsett om det är stillbild- 
er, video eller live-tv. Att vara kreativ och fånga 
ögonblick att dela med sig av till världen — det är 
det som lockar mig! Yrket kombinerar också mitt 
intresse för teknik och min känsla för bilder.  

Du är så ung, blott 24 år. 
Har du redan hunnit få meriter 
på din lista? 
   — Ja, listan är faktiskt redan lång. Som utbildad 
livesändningsspecialist på Xenter i Stockholm 
jobbar jag med uppdragsgivare som Vasaloppet, 
DreamHack, Paradise Hotel, Sveriges Television och 
TV3. Jag har jobbat på Mexikos heta stränder och 
under iskalla svenska vinterdagar. Sedan har jag så 
klart ett tätt samarbete med många lokala före- 
tag också. Jag gör allt från att vara kameraman 
på live-evenemang med miljontals tittare till att 
fotografera porträtt i Dalarnas djupa skogar.  

Men du fotar inte bara på 
marknivå? 
   — Nej, det stämmer. Jag fotograferar från några 
meter under vattenytan till 120 meter rakt upp i 
luften. Att erbjuda foto och film av hög  
kvalitet med hjälp av drönare är fantastiskt roligt. 
Det ger helt nytt perspektiv på saker och ting!  

Vad ser du fram emot att fota 
i sommar?
   — Åh, jag har stora planer för sommaren!  
Givetvis ser jag fram emot alla mina bokade jobb 
— såväl i Sverige som utomlands. Till exempel har 
jag uppdrag som väntar i Spanien och Frankrike.  
I sommar vill jag också producera en egen film 
med massvis av härliga bilder från dalabygden. 
Och så planerar jag att fånga ögonblick på så 
många evenemang som möjligt. 

SÅ HÄR I SOMMARTID PRESENTERAR VI EN FOTOGRAF 
VID NAMN WINTHER. MÖT EN PRISAD UNG FÖRETAGARE 
MED MÅNGA SPÄNNANDE UPPDRAGSGIVARE. 

NAMN
Alexander Winther

Fotograf och kameraman
YRKE

HEMSIDA
photomind.se Foto Anton Ryvang
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Loppis & konstutställning på logen
Bispbergs Herrgård, Säter

bispbergsherrgard.se

21/6, 28/6, 30/6, 2/7, 4/7,  
5/7, 7/7, 12/7, 14/7, 19/7,  
21/7, 26/7, 28/7, 9/8, 11/8 
KONSERTER PÅ TUNET 
Sommarcaféet Nyfiket, 
Rättviks Gammelgård
nyfiket.wordpress.com

1—2/10 KONST I KVADRAT
Ateljéer och pop up-gallerier i Falun 
och Borlänge. Tjuvstartar redan 
30/9 med förfest och försmak på 
Magasinet, Falun. 
konstikvadrat.se

6—7/7, 13/7, 19/7, 21/7, 
26/7, 27/7, 29/7
SOMMARKVÄLLAR I ATELJÉN
Mingel i skulpturpark, aperitif och 
enklare mat med dryck samt under- 
hållning, Ateljé Y i Stora Skedvi. 
ateljey.se

16–17/7 GAMMELDAGS MARKNAD 
Zorns gammelgård, Mora
zorn.se

SOFIA KARLSSON
Boda kyrka
musikvidsiljan.se

25/6—12/8

8 JULI

AVESTA ART   
Samtidskonst i det gamla järnverket. 

Visas t o m 18 september. 
verket.se

Länge leve kurbitsen 
Kurbits från folklig tradition till sam-
tidsdesign, visas t o m 24 september, 
Leksands Kulturhus. 
leksand.se/kultur

6 juli Bingsjöstämman
Spelmansårets höjdpunkt med ett 
myller av spelmän i alla åldrar. 
bingsjostamman.se

14—16 juli DaFlo-Festivalen
Musik, mat och workshops på 
Wålstedts Gård, Dala-Floda. 
daflofestivalen.wordpress.com
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BOMO — NY MÖTESPLATS (1)
Borlänge Modern, BOMO, är en helt ny konsthall 
med fokus på samtida konst, arkitektur och de-
sign. En plats för reflektion och nya intryck! 
borlangemodern.se 

NUSNÄS (2)
Passa på att hälsa på i Morabyn som har 
mer än dalahästar att erbjuda. Fika på Gamla 
Skolans Café, gå konstpromenad längs Siljans 
strand där båthusen agerar ateljévägg och 
kika in till Kurbitsladan i Fu där du också hittar 
världens enda ”stubbcafé”. Nusnäsdagen äger 
rum söndag 17 juli.  
nusnas.se 

FALUNS YNGSTA MÖBELBUTIK (3)
Dalaliv gratulerar Maltes Möbler & Inredning 
som firar ett år vid gamla regementet i Falun. 
Bland leverantörerna till den fristående butiken, 
som drivs av Magnus Svensson och Pia Lund-
berg, finns många svenska varumärken av hög 
kvalitet: String, Bröderna Anderssons och  
Källemo med flera. På Maltes hittar du också  
ett handplockat lokalt sortiment, bland annat  
är man återförsäljare av den traditionella 
gruvsoffan för utomhusbruk.  
maltesmobler.se 

TILL HÄNGMATTAN (4)
Ladda ned radioprofilen Jon Norbergs 100 podd- 
intervjuer med känt och mindre känt dalfolk. 
dalfolk.nu

På tapeten
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Märkesbutiker, varuhus, kedjor, 
mysiga caféer och restauranger.

Sommarmode i Mora!

SOMMAR-
TORSDAGAR

I JULI 

FIRA
MIDSOMMAR

HOS OSS
I MORA

”Till Mora 
återvänder
man gärna

om man inte
redan bor

här förstås”

Shopping och upplevelser för hela familjen.
Kända besöksmål: Dalahästar, Sagolandet Tomteland,

Zorn och Vasaloppet. Vi ses i sommar!

Sommar i Mora!

MODESTAD
MORA
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Vi serverar också
• Soppluncher, gourmetmackor & sallader 

• Mättande, läskande & vitaminrika smoothies
• Svalkande, hemgjord sockerfri glass

Stora Torget 2 , Falun • 023-698 98

Det mysiga lilla hälsocaféet 
vid Stora Torget, Falun

Här bakas bröd och bakverk 
utan gluten och vitt socker

– gofika fylld med energi och näring!
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FALUN
BYXSHOPEN
BUTIK & GALLERI STORSTEN
DALARNAS MUSEUM 
NORRGÅRDEN INREDNING

BORLÄNGE
ANNAS HEM
CAFÉ PEACE & LOVE
ÖNSKEHUSET

Dalaliv ligger även ute på 
många andra caféer, butiker 
och hotell på dessa orter. 
Detta samt tidigare nummer 
av Dalaliv finns att läsa på 
dalaliv.se.

GAGNEF
HELENAS VÄXTHUS

LEKSAND
GÅRDSCAFÉET
LANTLIV
LEKSANDS HEMSLÖJD
SILJANS KONDITORI

MORA
CAFÉ ZORN
MORA HEMSLÖJD
STIL

RÄTTVIK
FURUTORP INTERIÖR & DESIGN
FRICKS KONDITORI
HOTELL LERDALSHÖJDEN
SÖRLINS BOKHANDEL

SALUHALLEN I ORSA
SMIDGÅRDEN I FRYKSÅS

ORSA

TÄLLBERG
QUALITY SPA & RESORT DALECARLIA
ÅKERBLADS
MILLAMOLLIS
TÄLLBERGS LEVA & BO

IITTALA OUTLET
INSJÖN

TURISTBYRÅER
AVESTA, BORLÄNGE, FALUN,  
GAGNEF, HEDEMORA, IDRE,  
LEKSAND, LUDVIKA, MALUNG, 
MORA, ORSA, RÄTTVIK, SÄLEN, 
SÄTER, VANSBRO OCH ÄLVDALEN.

Vi ses igen i november.

Dalaliv önskar  
dig en fin sommar! 

M
od

el
l L

in
a 

Ka
rls

te
ns

 · 
Fo

to
 A

nn
el

i A
nd

er
ss

on

HÄMTA DALALIV HÄR!
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willers.se

HELA SOMMAREN HAR VI

25 %
RABATT PÅ ALLA PRODUKTER 

I VÅR TURKOSA GLASYR *
VÄLKOMMEN!

Stora vägen 3, butiken@mikaelawillers.se, www.mikaelawillers.se 
* Erbjudandet gäller så långt som lagret räcker. 
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