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DET SKÖNA LIVET I HJÄRTAT AV DALARNA NR 4 2015

INSPIRERANDE LÄSNING!

Lisa på 
Bispbergs 
Herrgård

PORTRÄTT

Varsågod, 
ta med

magasinet
hem! 
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FM Mattsson Siljan
En ny serie blyfria blandare

fmmattsson.se

0151865 - 2015 1865 - 2015

0151865 - 2015



ART BUSINESS TRIGGER
Vill du livnära dig på din kreativitet och ditt kulturintresse?
Drömmer du om att starta eget företag eller vill du utveckla 
din befintliga verksamhet?

I januari 2016 startar Stiftelsen Teknikdalen en workshopserie  
i affärskonst för skapande näringar, det vill säga film, spel,  
dans, konst och litteratur med mera. Vi träffas i Borlänge under 
12 träffar à 4 timmar. Max antal deltagare är tio och kostnad  
per deltagare är 500 kronor.

Vill du veta mer eller anmäla dig? Kontakta affärscoach 
Jörgen Steen på telefon 070-522 71 58 eller mejla till 
jorgen.steen@teknikdalen.se.

Hör av dig så snart som möjligt eller allra senast 15 december!
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Varje år överraskar våra bagare här i Leksand oss med ett nytt julbak. När 
bagarna kom med årets julbak blev vi alla oerhört glada. Det är med enorm 

stolthet vi i år presenterar Äpple & Kanel som årets julbak. Detta knäckebröd 
kommer att skapa en riktigt god jul hemma i stugorna.

TRADITIONER ÄR
TILL FÖR ATT BRYTAS
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För ett år sedan gav vi ut världens första Dalaliv och vi hade aldrig 
kunnat hoppas på så fint gensvar från läsare och annonsörer.  
Vi fläktar oss med magasinet och tackar allra ödmjukast! 

Dalaliv berättar om det sköna livet i Dalarna, om spännande 
människor, kreativa yrken och platser som vi tycker att du ska be-
söka. Under året har vi knackat på i byar och städer, korsat åar och 
älvar samt genomfört intervjuer som börjat med ett handslag och 
avslutats med en kram. 

Resor världen över har lärt oss att vart vi än kommer väntar oss nya 
vänner. På samma sätt tänker vi även nu, när världen kommer till oss. 
Vi önskar att nyfunna vänner som Nofael, Zidra, Nilufar och Jamile 
får ett bra dalaliv. De har i alla fall redan berikat vårt.

Nästa år planerar vi att ge ut fyra inspirerande nummer. Till dess:  
Lev livet fullt ut! Och fortsätt att läsa Dalaliv.

Åsa Pellas & Lina Rörvall

Alla dessa dalaliv Dalaliv  
året runt på 
dalaliv.se och 

Facebook!

Åsa Pellas

Lina Rörvall

INNEHÅLL
10 DALALIV HÄLSAR PÅ

37 TÄPP LARS

51 NÄSTA NUMMER

48 PÅ TAPETEN

50 HÄMTA DALALIV HÄR

6 VARM & GO I VINTER

46 I ALBUMET

25 BOKTIPS

44 KROPP & SJÄL

29 ÅTERBRUKAREN

38 KREATIVA

30 PORTRÄTT

20 SARAS SMAKER

26 INSPIRATION VINTER

18 SKAFFERIET

Skribent, redaktör  
& ansvarig utgivare
Åsa Pellas

Layout & grafisk form
Lina Rörvall

Omslagsbild
Foto: André Strömqvist
Modell: Andreas Graveleij

Upplaga
10 000 ex.

Tryck
Wasa-tryck

Dalaliv hem i brevlådan? 
Skriv ditt namn och din 
adress på ett kuvert (C4) 
och frankera med 28 kr 
i porto. Lägg det i ett 
kuvert och skicka till Dalaliv. 

Adress
Dalaliv
Beckoxvägen 11 
793 32 Leksand

Vill du annonsera  
i Dalaliv 2016?  
Boka plats nu! 
Åsa Pellas 
tel 070-345 03 11 
asa@dalaliv.se

Lina Rörvall 
tel 070-496 06 51 
lina@dalaliv.se
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Varm & go
i vinter

SKÖNA I SKINN
Från skickliga skinnsömmer-
skan Anna Hansson på Bus-
gården i Mora kommer dessa 
vantar i bäver och lamm-
nappa. I den kombinerade 
butiken och ateljén finns 
skinnhantverk av hög kvalitet 
samt möjlighet att gå kurser 
i skinnsömnad. Busgårdens 
produkter finns även på The 
Wooly Shop i Mora och på 
Bäcka Herrgård i Orsa.
busgarden.se 

VÄRMER LOPEZ OCH CRAIG
Bakom varumärket Deelicious hittar 
vi tidigare snowboardstjärnan Maria 
Danielsson från Siljansnäs. Maria 
har ett gäng sticktanter, ”knitting- 
ladies”, som tillverkar unika krea-
tioner i hennes egen design. Kända 
mössbärare är bland andra Jennifer 
Lopez och Daniel Craig. 
deelicious.se

SER SKÖNHET I SKROT 
Metall- och plåtkonstnärerna 
Forshaga Gabriella Hjalmarsson 
och Jimmy Persson på JIGA 
Design i Stora Skedvi ger 
gammalt metallskrot nytt liv. 
Lyktan på bilden är tillverkad av 
en konservburk! Gabriella och 
Jimmy tillverkar även möbler 
och konstverk av metall samt 
arrangerar kurser i svetsning. 
jiga.se

STICKAR I SKATTUNGBYN
Strax norr om Orsa skapar Anki 
Hedén på Gurlidesign tidlöst mode 
i personlig stil. Bland annat stickar 
hon koftor, tröjor och klänningar 
i naturmaterial – här en skir sjal 
i mohair. Via sitt företag önskar 
Anki lyfta fram kvinnorna i hant-
verkets historia samt hedra sin 
egen gammelmormor, Gurli, som 
startade eget för hundra år sedan.
gurlidesign.se
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BJUD PÅ MASALA CHAI (4 port.)
1 msk riven färsk ingefära
2 tsk kardemummafrö
10 hela kryddnejlikor
2 kanelstänger
1 liter vatten
4 msk råströsocker
3 msk svarta teblad
4 dl mjölk

Blanda kryddor och 
vatten i kastrull. Koka 
upp och låt sjuda i 
cirka 10 minuter. Rör 
ner socker och teblad. Ta kastrullen från värmen och låt 
teet dra i cirka 5 minuter. Sila bort tebladen och kryd-
dorna. Hetta upp mjölken och vispa den skummig med 
visp eller mjölkskummare. Häll upp drycken, toppa med 
skummad mjölk och strö på lite socker.

GÅ OCH GÖR GOTT
Charmiga är Lookilookis handtovade filttofflor med sula  
i getmocka. I Leksandsbaserade företaget Lookilookis  
sortiment finns även sjalar, ponchos och 
koftor i kashmir – samtliga i härliga och 
friska färger. Lookilooki verkar för en 
bättre värld. Tofflorna bidrar till 
att de tovande nepalesiska 
kvinnornas barn kan gå i skolan. 
lookilooki.se
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ÖPPET 
1 oktober – 31 mars

Onsdag
Torsdag 
Fredag
10-18 

Lördag 
10-15

Måndag
& Tisdag
stängt
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hantverk • form • design • estbl. 1904

hantverk • form • design • estbl. 1904

ffffff



Många av mina kunder säger samma sak: Att jag inte hittat dig tidigare! 
Vill du ha kläder som du känner dig riktigt fin i och får komplimanger för, är det värt 
en omväg till Siljansnäs. Hittar du inte din egen storlek, syr vi gärna upp bara för dig.

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

Du blir fin.
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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

Titta in i vår  
lilla butik!

Tyger och annat 
smått & gott!

Vintage, kuriosa &  
julprydnader från förr.

JULBUTIK 
& JULPYSSEL

Öppet alla dagar v. 51 kl. 12–17 

Järnavägen 139 · Leksand · 0709-926 255
Instagram: Anderssonskanskalle

Facebook: Butik Anderssonskans Kalle

Julpyssel i 
Hedens Bystuga 

Mån 14/12 18–21.30 ∙ Tis 15/12 18–21.30
Ons 16/12 18–21.30 ∙ Tor 17/12 18–21.30 

Sön 20/12 17.30–21
Ring för mer information.

Välkommen
in till oss!

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

Päivi Lindén är en härligt livfull kvinna vars inredningsstil och 
skapande andas stillhet och lugn. 
   – Om jag levt ett tidigare liv så levde jag nog det i Asien. 
Det är något med deras enkla estetik som tilltalar mig. 

Enkel estetik vid Vällan

1 0
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Katten Colette gillar den stora mattan som Päivi stickat. 
Bakom skymtar sofforna, gamla resårmadrasser klädda i 
ylletyg som hon hittat på en möbelfabrik i Lahtis.
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JAG VILL SKAPA EN 
VACKRARE VÄRLD

onstnären, formgivaren och inreda- 
ren Päivi Lindén bor tillsammans 
med sambon Jonas Vällfors på 
vackra Vilaudden i Korsgården, Falun. 
Huset är rödmålat och ligger omgär-
dat av naturtomt och sjön Vällans 

vatten. För två år sedan flyttade Finlandsfödda 
Päivi från Stockholm till Falun. 
   – Dalarna är ganska nytt för mig men 
hantverkstraditionerna känns bekanta. Och så 
känner jag mig som Karin Larsson eftersom jag 
också valde att ha många barn, berättar Päivi. 
   Som 23-åring kom Päivi till Sverige som 
nyligen utexaminerad sjukgymnast. Efter bara 
några år inom yrket kände hon att hon inte fick 
utlopp för sin kreativitet. 
   – När mina barn föddes var det därför ett 
självklart val för mig att stanna hemma med 
barnen på heltid. Vi valde att barnen skulle  
gå i Waldorfskola och jag utbildade mig till  
Waldorfpedagog för att kunna stödja dem i 
deras skolgång. 
   Under många år undervisade sedan Päivi på 
Waldorfskolor inom kreativa ämnen. Hon har 
även gått många utbildningar inom konst och 
hantverk och jobbat som inredare av offentliga 
miljöer. 
   – Min likhet med Karin Larsson, förutom 
många barn, ligger i mångsidighet i kreativi-
teten. Min förmåga till kreativa lösningar lärde 
jag mig redan som barn, av min egen familj. 

FÖRVANDLAR RUM
Vi går på husesyn i de genomgående ljusa 
rummen. Inredningen är avskalad: Vita väggar, 
ljusa textilier och trärena möbler. De detaljer 
som finns har Päivi hämtat in från naturen eller 
hittat på loppmarknader.
   – Jag gillar naturmaterial som ull, lin och 
bomull och är mycket för naturfärger vilka 
ger mig lugn. Allt jag omger mig med är noga 
utvalt. Så även materialet jag skapar med, jag 
vill lyfta fram dess skönhet. Allt jag gör ska 
andas kvalitet, personlighet och renhet – vare 
sig det kommer från en inredningsmässa, från 
naturen eller en loppmarknad.

Längs matbordet i vardagsrummet vetter ett 
stort fönster ut mot sjön. Jonas ställer ned en 
bricka med tre glas nypressad juice av morot, 
apelsin och kanel. Vi samtalar kring bordet 
medan kvällssolen färgar vardagsrummet i 
guld. 
   – Man säger att Finland har många sjöar, 
men jag har aldrig sett så många sjöar som 
i Dalarna, säger Päivi och blickar ut genom 

Ingenting är omöjligt för Päivi. I lokalen på 
Timmervägen verkställer hon sina idéer. 
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JULBORD 2015

WWW.HYTTSTUGAN.NU

HYTTSTUGANS
KLASSISKA JULBORD

INFORMATION OCH BORDSBOKNING RING 023-602 71.
INFORMATION OM GUIDADE VISNINGAR  PÅ CARL LARSSON-GÅRDEN RING 023-600 53.

KLASSISKT
JULBORD

495:-/PERS

info@hyttstugan.nu

Tel 023-602 71

Restaurang Hyttstugan i Sundborn ligger
alldeles invid Carl Larsson-gården. Från vår
matsal kan du se ut över det vackra huset där
Carl och Karin Larsson levde och verkade.
Förhoppningsvis i vacker vinterskrud med
gnistrande skare.

Varför inte kombinera julbordet med ett

kulturellt berikande besök på Carl Larsson-
gården.

Vi dukar upp alla läckerheterna från det
svenska julbordet – gå in på hyttstugan.nu
för att se hela listan på läckerheter. Vill du
veta mer om guidade turer på Carl Larsson-
gården gå in på carllarsson.se. Välkommen!

VI ÖPPNAR FÖR JULBORD: Den 26 november till den 20 december. Pris per person är 495 kr.
I detta ingår även glögg, pepparkakor och dessertbuffé. Barn mellan 4-12 år betalar 15 kr per år.

Barn under fyra år äter gratis. Boka i tid, platserna tar slut fort!
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Dalarnas Hemslöjd
Stora Torget 

791 71 Falun
023-151 31

dalarnashemslojd@telia.com

Tisdag-fredag 11–17, Lördag 11–14
Adventssöndagarna 11–14

023-634 55 • Bondegatan 19, vid Gruvrondellen

Falu Ljusstöperi
& Butik

Julmarknad 
Söndag 6 dec 10–17

Boka ljusstöpning 
alla dagar i mars & april.

En personlig butik i en 
unik miljö vid Falu gruva

norrgardeninredning.se

Krongårdsvägen 16 023-702 24 40

tantsofia.se
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fönstret. Jag trivs här. Vart jag än reser och 
var jag än bor så ser jag till att förvandla 
platsen till min egen. Jag ser alltid nya möj-
ligheter. När man som jag lämnat sitt hemland 
ser man sig som världsmedborgare och lär sig 
uppskatta små enkla ting. 

HAR ETT SHOWROOM 
Juicen är urdrucken och Päivi tar oss med till 
sitt showroom på Timmervägen 11 i ett av Fa-
luns industriområden. På väggarna hänger stora 
akrylmålningar i svart och vitt, färgval som 
inspirerats av hennes förkärlek för kalligrafi.           
   Under åren har Päivi samlat ihop en impone-
rande lista av konstnärliga och kreativa utbild-
ningar. Hon har studerat estetik, trä, skulptur, 
möbelsnickeri, vävning och växtfärgning. Ur 
skåp och lådor plockar hon fram förkläden av 
egenhändigt vävt linnetyg. Hon visar mössor, 
halsband, ringar, tofflor och väskor – samtliga 
i ren och sober stil.
   – Jag älskar att vara kreativ och vill gärna 
inspirera andra. I samband med en utställ-
ning nyligen fick jag frågan om jag kan tänka 
mig att hålla en kurs i måleri. Jag är öppen 
för det, och även för att hålla olika typer av 
kreativa kurser som bidrar till att finna och öka 
kreativiteten på ett lekfullt sätt. Jag vill skapa 
en vackrare värld! 
   För ett år sedan startade Päivi sitt företag. 
Grunden är lagd, hon har en agent och hon är 
ivrig att få dela med sig av sitt skapande. 
   – I mitt nya företag vill jag få utrymme för 
alla mina kreativa sidor, det vill säga konsten, 
formgivningen och inredningen.  
   Under november och december ställer Päivi 
ut sina målningar och tredimensionella verk i 
Bromma.  

Päivi är en nyfiken själ. Bland annat är hon utbildad 
klangmassör – en behandlingsform till vilken dessa 
metallskålar hör. 

Mer om Päivi: Besök P. Linden Art på Pinterest 
och Päivi Lindén på Instagram

Päivi Lindén
FAMILJ Sambo Jonas Vällfors, 5 barn 
och 1 barnbarn
YRKE Konstnär, formgivare och inredare
EN DAG I MITT LIV Mediterar, utövar qigong 
och yoga och tar gärna en långpromenad. 
Skapandet är en viktig del av varje dag, 
liksom musiken och naturen. De fyller mig 
alltid med kraft. Så också givande samtal.
FAVORITPLATS I DALARNA Vid en forsande 
älv. Men också alla platser där fjärilar och 
trollsländor trivs.

   – Jag tror på det jag gör och lever efter 
vad jag känner är min uppgift här i livet. Vem 
vet, kanske kan jag få en inbjudan till att ställa 
ut i Japan?
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Fryksås fäbod, 0250-342 14 g www.smidgarden.se

Julbord Smidgården

Julbord serveras 5, 6, 12, 13, 19 dec.
495 kr, barn under 12 år halva priset

Boka boende i samband med julbord 
och få 20% rabatt på hyran.

Av sorter har vi inte flest, men det 
som finns är hemlagat och bäst. 

Stugor h Fäbodrelax h Mat h  Café h Våfflor

facebook.com/annaviktoria
annaviktoriadesign
WWW.ANNAVIKTORIA.SE

FALL 
2015

Husets Krona

Välkommen att besöka 
www.näckroslampan.se 
och www.husetskrona.se 
eller ring 023-15983 

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

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

Insjöns Väveri AB - Inredning o Sköna Ting

41 – 01 lk  ragadröL   •   81 –  01 lk ragadraV   :neppö rä nekituB 

Dalaliv_72.5x108.indd   1 2015-10-25   18:36
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en riktig tygaffär

Våra tyger 
– din inspiration

08-662 00 48 - TIDSTRANDSVÄGEN 3, SÅGMYRA OUTLET  www.sagmyrabyggnadsvard.se

Exklusivt för Dalalivs läsare & kan ej kombineras med andra erbjudanden.

1:a advent
Traditionellt firande. 
Vi bjuder på glögg  
& pepparkakor

2:a advent
Tomten kommer

3:e advent
Luciatåg 

4:e advent
Paketinslagning av 
Sågmyras tomtenissar

Adventsfirande Kära Tomten! 
Jag önskar mig saker 

med kvalité, 
Om du betalar för tre 

så får du fyra.
Åk därför till butiken 
med Byggnadsvård och 
Kökshandel i Sågmyra.

Följ oss på Facebook

–inte bara färg

MÅN–FRE 8–18 LÖR 10–14
Colorama Leksand

Tappers Leksandsvägen 3 - 0247-100 64

Klipp ur & 
ta med annonsen
25% rabatt 

på valfri 
inrednings- 

produkt.



“Fastän det är väldigt gott 
att äta honung, så finns det 
ett ögonblick alldeles innan 

man börjar äta den som 
nästan är ännu bättre.”

Skafferiet

Nalle Puh
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EKOLOGISK HAVTORNSGLÖGG 
Visste du att havtorn är ett av våra nytti-
gaste bär? Och att det spelar huvudrollen 
i årets glöggnyhet från Muddus Hjortron i 
Avesta? Bäret smakar friskt och syrligt 

– tillsammans med julkryddor bildar det en 
perfekt glöggkombination. 

muddus-hjortron.se

GÅVOR FRÅN DALAGÅVAN
Gör någon glad – ge bort honung, hantverk, 
choklad... Malin Andersson och Anna Vacietis 
på Dalagåvan erbjuder vackert dekorerade 
lådor med utvalda presenter från Dalarna. Välj 
mellan Julgåvan, Dalagåvan Lyx, Dalagåvan 
Original och Lilla Dalagåvan. Eller kom till 
företagets butik i Mockfjärd om du själv vill 
komponera innehållet i din gåva. 
dalagavan.se

INKA OF SWEDEN
Wiwi Grenbjörks föräldrar är från Peru och 

landet ligger henne varmt om hjärtat. Nu intro-
ducerar hon varumärket Inka of Sweden som 
erbjuder handgjorda och hälsosamma livsmed-
el med inspiration från Inkaindianernas kost-
hållning och kultur. Allt produceras i Hedemora 
– utan tillsatser, stärkelse, socker och gluten. 
Först ut är tre kryddor samt tre knäckebröds-

sorter: majsmjöl, sötpotatis och frön. 
inkaofsweden.se

MAIA DELI  _ EN NYHET
Kärleken till Italien fick Anna-Karin Loning i 
Rättvik att ta det italienska köket till Sverige. 
Nu lanserar hon Maia Delis första delikatesser: 
tre sorters ekologiska olivoljor från småskaliga 
producenter i Apulien 
samt fem handgjorda 
kompotter att servera 
till ost med mera. 
Buon appetito!  
maiadeli.se
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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

Annorlunda
Utvalt • Vackert

Användbart

Öppettider se www.fargapoteket.se 
eller ring 073-806 55 09

Färgapoteket finns på Mejeriet,  
Norsgatan 13 i Leksand.

Vill du måla ditt 
hem eller möbler 

kemikaliefritt med de 
vackraste kulörer? 
Du blandar enkelt 

äggoljetempera hemma 
med vatten, ägg, 

rå linolja och pigment 
från Färg i Påse. 

Konst & Hantverk
med dalainspiration

Mina produkter finns på 
lenawikmandesign.se 

samt hos återförsäljare.
Välkommen att besöka ateljébutiken! 
Norsgatan 17 B (Z-torget) Leksand

Lena Wikman 070-656 87 37

L

ENA WIKMAN

DESIGN

Tällbergs

leva & bo
butik

tallbergslevabobutik.blogspot.com

Tor–fre 14–18  lör–sön 11–16
Sturängsgattu 6, Tällberg   0247-503 22                                        

Öppet alla 
dagar i jul

Välkommen!
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Saras Smaker
Till vintermyset har matkreatören och smakskaparen Sara Nyström trollat  
fram två, lite ovanliga, pizzor som serveras med äppel- och fänkålsslaw. 

Äppel- och fänkålsslaw
1 litet vitkålshuvud
1 liten färsk fänkål
2 gröna äpplen
1 rödlök
1 dl majonnäs
1/2 dl crème fraiche
1 msk vitvinsvinäger 
2 stänk cayennepeppar 
salt
Finstrimla vitkål, fänkål, äpplen 
och rödlök. Blanda samman. 
Tillsätt majonnäs, crème 
fraiche och vinäger. Rör om 
ordentligt och smaka av med 
cayennepeppar och salt. Låt 
stå i kylen en timme.

PIZZADEG 
4 dl ljummet vatten 
(0,5 g saffran till  
saffranspizzan)
25 g jäst
4 msk olivolja
1 tsk salt
9 dl vetemjöl
Smula ned jästen i en vid bun-
ke. Tillsätt vatten, olivolja och 
salt. Rör om tills jästen lösts 
upp. Arbeta ned mjölet lite 
i taget, fortsätt sedan att 
arbeta degen smidig i minst 
10 minuter. Knåda gärna för 
hand, annars tar du hjälp av 
en maskin. Mjöla lite lätt och 
lägg över en jäsduk. Låt jäsa 
i 45 minuter. Stjälp sedan 
upp degen på arbetsbänken 
och dela den i 8 (alternativt 
16) lika stora delar. Använd 
lite mjöl och bakplåtspapper 
så att degen inte fastnar när 
den kavlas ut till tunna runda 
bottnar. 

TOMATSÅS
390 g krossade tomater  
1 rödlök, grovhackad
2 vitlöksklyftor, hackade 
2 tsk oregano
1 msk vitvinsvinäger 
6 soltorkade tomater
1/2 dl vatten
salt & svartpeppar
Hacka de soltorkade tomater-
na grovt. Sjud ihop allt (utom 
salt och svartpeppar) på låg 
temperatur i 20 minuter. Mixa 
såsen slät med hjälp av stav-
mixer. Smaka av med salt och 
svartpeppar. 

Isaks chèvrepizza
Tunt skivad kokt rödbeta, 
chèvre i tunna skivor, riven 
ost, basilikaolja, grovhackade 
valnötter, oregano och mörk 
balsamicocrème  
Bred på ett tunt lager basili-
kaolja på botten (i stället för 
tomatsås). Strö över riven 
ost, lägg på rödbetsskivor och 
chèvre. Strö över lite oregano 
och grädda i 225 grader i 
5–7 minuter. Ta ut pizzan och 
strö på valnötter och ruccola. 
Ringla över balsamicorème.

BASILIKAOLJA 
1 kruka färsk basilika 
1,5 dl olivolja
1 vitlöksklyfta
50 g parmesan
1 msk citron
salt & svartpeppar
Mixa samman ingredienserna 
till en slät olja.

Los saffranspizza 
Skalade räkor, riven ost,  
tomatsås, torkade körsbärs- 
tomater, mozzarella, oregano 
och apelsinmajonnäs
Gör pizzabotten med saffran. 
Bred på tomatsås och strö 
över riven ost. Lägg på räkor, 
mozzarella och några torkade 
körsbärstomater. Toppa med 
oregano. Grädda i 225 grader 
i 5–7 minuter. Servera med 
apelsinmajonnäsen.

TORKADE KÖRSBÄRS-
TOMATER
250 g körsbärstomater 
salt
Halvera tomaterna och lägg 
med den snittade ytan uppåt 
på ugnsplåt med bakplåts-
papper. Strö över lite salt och 
sätt in i ugnen på 100 grader 
i 90 minuter. Låt svalna. Kan 
förvaras i burk i kylen. 

APELSINMAJONNÄS
1 dl majonnäs
rivet skal från 1 apelsin 
saft från en halv apelsin
1 vitlöksklyfta, pressad
ett stänk med cayennepeppar 
salt
Blanda ingredienserna och låt 
stå i kylen en timme.



2 12 1

MUMSIGASTE
PIZZORNA

Fler recept av Sara Nyström 
hittar du under Saras Smaker 
på dalaliv.se
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ALLTID BRA PRIS 

PÅ VAROR
SOM ÄR VIKTIGA
FÖR DIG OCH DIN FAMILJ

Sveriges största 
ekologiska 

varumärke är vårat,
Coop Änglamark!

Upptäck förmånliga 
Coop Baby. 20% rabatt 

på blöjor från Pampers 
och Hipp barnmat. 

Bli medlem 
i Sveriges 
grönaste 
matkedja

10% 
RABATT 
på ett helt* köp.

Klipp ut och ta med till din butik. 
Gäller på alla Coop i Dalarna

 t.o.m. 6/12-15

*ej tobak, spel & 
receptfria läkemedel.

Kupongvärde Signatur
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En doft av jul

ÖPPETTIDER I VINTER
VARDAGAR 10–18, LÖRDAGAR 10–14

www.rattvikshemslojd.se  
info@rattvikshemslojd.se

VÄLKOMMEN TILL 
HEMSLÖJDEN I RÄTTVIK 

Rättviks Slöjd AB 
Torget, 795 30 Rättvik 
0248-100 86

Ekologisk Julmiddag 
eller Adventspaket
Välkommen att boka! 
www.dalafloda-vardshus.se/
Aktuellt eller 0241-22050

Restaurang, hotell 
& konferens
  

 
Klassiska Byggvaror anordnar 

N u  är  de t  d ags  a t t  p lan e ra  i n  f öns t e r ren ov e r in gen .  Vi  p å  Kla s s i s k a  
By g g varo r  a nordn ar  vå r  u pps k a t ta de  1  d ag s  f öns t e r ren o ve r in gs kur s  v i d  

f ö l j an de  t i l l f ä l l en :  

Lördag 11 April kl 

 

Innehåll  
K u rs en  ge r  kun sk ap e r  i  a t t  s j ä l v  ren o ve ra  s in a  f ö ns t e r.   

Vi  g år  i g en o m a l l a  mo men t  f r a m t i l l  f ä rd i g t  f ön s t e r.  

  Du  f å r  j ob ba  med  k i t t l a mpo r  o ch  S p ee dh ea te r.  

  Vi  l ä r  u t  t ek n i k en  a t t  s kä ra  g la s  

  S tud e rar  o l i ka  so r t e r s  g la s  -  b åd e  ga mla  oc h  n ya  

  Prov ar  o l i k a  s ä t t  f ö r  f ä rgb or t t a gn ing  

  Trä nar  k i t t - t e k n i k  sa mt  l ä r  u t  a t t  s t i f t a  med  både  s t i f t h a m-
ma re  o ch  s t i f t p i s to l  

  Gå r  ig eno m b es la g  s a mt  l ä r  u t  hu r  d u  t a r  va ra  på  d e  ga ml a  

  L ä r  u t  må ln ing s t e k n i k en  me d  l i no l j e f ä rg  

 

Ta  me d  eg na  föns t e r  so m n i  a rb e t ar  på  e l l e r  l ån a  a v  o s s  

Kostnad  
115 0  kr  

Fi k a  o ch  l ä t t a re  l un ch  i n går  i  de t t a  p r i s  

Fö rb ru kn ing s ma t e r ia l  u nd er  ku r s e n  i n gå r.  De t  f i n ns  äv e n  mö j l i gh e t  a t t  
k öp a  t i l l b ehö r  f ö r  e r  f ön s t e r re no v er ing  t i l l  e t t  su bv e n t i on er a t  p r i s .   

Ut fö r l i g  do ku men ta t io n  på  a l l a  s t e g  i  ku r s en  i n gå r  o c ks å  

Anmälan  

Vi  h ar  e t t  ma x i ma l t  de l t aga ran ta l  på  6  p er so ne r   

s å  a n mä l  e r  så  sn ar t  so m mö j l i g t  p å   

p os t@ kla s s i s kaby gg v aror. s e  

070 541 14 43 Maritha 

 

Välkomna!  
 

Stora Torget, Hedemora
Byggnadsvård 070-541 14 43 ◆ Café 073-759 58 53

Välkommen till
Hedemoras kulturkvarter

Vard 9–18 ◆ Lörd 10–15 ◆ Sönd i dec 12–15

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Den fantastiska och inspirerande miljön i 
det gamla återställda apoteket från 1700-talet 

är väl värt en omväg. Här finns Dalarnas största 
och mest välsorterade byggnadsvårdsbutik.

Dessutom inredning och återbruk i en 
härlig blandning. Vi har ett fantastiskt café 

där vi med genuin känsla tillverkar det 
mesta i eget bageri och kök.

Julmarknad 
5 december kl. 10–16 
Utställare av hög kvalité.

Nyheter hittar ni på vår Facebook 
eller på www.klassiskabyggvaror.se
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DAY HOME | TINE K | BRUKA DESIGN | SYSTER P | BUD TO ROSE 
SAINT TROPEZ | BY BURIN | MILJÖGÅRDEN | RIF DESIGN M.FL.

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

Vardagar 10–18 ∙ Lördagar 10–15
Extraöppet under julen, se mer 
info på vår facebooksida
Lantliv Leksand

Hos oss hittar 
ni klapparna 
& inspiration 
till julen!
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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

RÄFVHONAN 
Anna Laestadius 
Larsson
Piratförlaget
Stockholm år 1810. 
Strömningar verkar 

för att avsätta kung Gustav IV 
Adolf och frånta adeln dess 
privilegier. Vi följer kvinnor i 
skilda världar som tar oss med 
från slottets parfymerade salar 
till lusthusets stinkande krypin. 
En oerhört välskriven historia 
fylld av intriger och maktspel. 
Går inte att sluta läsa! Fristå-
ende avslutning på Barnbruden 
och Pottungen. (Alexander)

HARRY POTTER OCH 
DE VISES STEN 
J.K. Rowling 
Rabén & Sjögren
Fullkomligt magisk! 
Detta är familjens 

bästa julmystips. Denna under-
bara klassiker om den föräldra-
löse Harry som visar sig vara 
trollkarl ges nu ut i en stor, 
fantastiskt illustrerad, upplaga. 
Så tänd en brasa, kryp in 
under en filt och läs högt för 
timmar av trollbindande även-
tyr. (Alexander)

TIDEN LÄKER  
INGA SÅR
Tilde de Paula Eby 
Forum
Vi får följa Til-
des förmödrar, 

fyra generationer tillbaka, till 
Cuba, USA och Chile, och hur 
hon slutligen själv kom till en 
flyktingförläggning i Sverige 
som ettåring. En fascinerande 
historia om dessa kvinnor som 
flytt historiska, dramatiska 
och politiska världshändelser. 
Såväl Castro, Che Guevara och 
Allende figurerar och familjen 
blir slutligen räddade av den 
svenske diplomaten Harald Ed-
elstam i Santiago 1973. (Lina)

SIMMA MED DE  
DRUNKNADE 
Lars Mytting 
Wahlström &  
Widstrand
Författaren till den 

hyllade boken ”Ved” överraskar 
här med en helt underbar 
roman. Edvard växer upp hos 
sin farfar i Norge. Vid dennes 
bortgång börjar Edvard söka 
sitt förflutna. Något tragiskt 
hände i Frankrike när han var 
tre år. Vad var det som hände 
hans föräldrar? Sökandet leder 
honom till Shetlandsöarna och 
till de mörkaste hörnen av hans 
familjs historia. Fängslande! (Lina)

DEN BLÅ MATEN
Ekstedt & Ennart 
Ordfront
Blå zoner. De 
platser i världen 
där vi lever allra 

längst och är friskast. Hur ser 
deras liv ut? Vilken mat äts 
där? Vad kan vi lära oss av 
dem? De frågorna ställde sig 
vetenskapsjournalisten Henrik 
Ennart och stjärnkocken Niklas 
Ekstedt. Från Okinawa i Japan 
till såväl Italien som Små-
land, bjuds vi på recept för 
aptitretande och levnadslång 
matinspiration. Superintressant!  
(Alexander)

DET VI INTE VISSTE 
VAR LYCKA 
Agnès Ledig 
Forum
När ungkarlen Paul 
ser den förtvivlade 

kassörskan Julie torka tårarna 
kan han inte motstå att bjuda 
på ett leende. En lunch. Att ta 
med henne till sitt sommarhus i 
Bretagne på semester. Paul tar 
med sig sin sorgsne son. Julie 
tar med sin treårige son. Det 
blir upptakten till en underbar 
historia med både lycka, olycka 
och väldigt oväntade vändning-
ar. En fransk pärla! (Lina)

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

Förtjusande 
kullor

I SAMARBETE MED
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GRÖNA 
”MÅSTEN” 
TILL JUL:

JULSTÅNG
Att göra en julstång är 
en gammal tradition från 
Mellansverige. Ju flådiga-
re gård, desto högre och 
flådigare skulle julstången 
vara. Stången sattes ut 
på Tomasdagen, den 21 
december, och utlyste 
därmed julefrid på gården.
   Ta en granstam i önskad 
längd och ta bort barken. 
Såga av en bit av den 
tjockaste delen och tälj 
till en ”boll” som du borrar 
hål i för att skapa själva 
centrumet av stjärnan. Tälj 
till tunna pinnar som du 
sticker in i hålen. Dekorera 
med granris.

INSPIRATIONvinter

Dags att sopa  
bort höstlöven och  

städa upp framför entrén. 
Andreas Graveleij och André 
Strömqvist på Kniva Trädgård 

i Falun visar hur du fixar 
vinterns vackraste 

välkomnande.
knivatradgard.se

I juni öppnade trädgårdsmästarna Andreas och 
André en inspirerande butik i Knivas gamla lant-
handel. Här erbjuder de plantor och redskap, 
krukor och kunskap. Killarna är välkända profiler i 
”blomsterriket” Sverige. Andreas för sina uppdrag 
som blomsterdekoratör, nu senast på prinsbröllopet 
och prinsdopet, André för ”Odlarens handbok” som 
utsågs till Årets Trädgårdsbok 2012.

- iskonvalj
- amaryllis ’White Nymph’
- hyacint 
- rödgran 
- julros 
- lingonris 

Ju flådigare gård, desto 
högre och flådigare julstång.

SAGOGRAN
Så här gör du enkelt en gran som till sin form ser tecknad 
ut. Vill du dekorera den ytterligare kan du sätta på lite pynt. 
Varför inte en röd rosett eller en ljusslinga?
   Kapa en stör eller en pinne till önskad längd. Fäst lager 
på lager av granris, tallris eller enris med najtråd. Välj en 
sort eller mixa med flera. De största kvistarna sätter du 
längst ned så att formen av en gran skapas. Kör ned sago-
granen i en kruka/korg eller direkt i marken.

Foto André Strömqvist och Patrik Graveleij
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Gammelgården 2 | Stora Skedvi

Välkommen!

En inredningsbutik  
i lantlig miljö. 

Med visst återbruk!

28–29 november 
5, 6, 12, 13, 19 & 20 december       

klockan 11–16

ÖPPETTIDER I ADVENT 

GRÖNA 
”MÅSTEN” 
TILL JUL:

21-22 NOVEMBER, 10-16 
• • • 

28-29 NOVEMBER, 10-16 
• • • 

12-13 DECEMBER, 10-16 
• • • 

19-20 DECEMBER, 10-16
+

Besök oss på Falu Gruvas Julmarknad! 
6 DECEMBER, 10-17 

VÄLKOMMEN!

jul på  
kniva trädgård 

KNIVA 51 •  023 -77111 • KNIVATR ADG ARD.SE

21-22 NOVEMBER, 10-16 
• • • 

28-29 NOVEMBER, 10-16 
• • • 

12-13 DECEMBER, 10-16 
• • • 

19-20 DECEMBER, 10-16
+

Besök oss på Falu Gruvas Julmarknad! 
6 DECEMBER, 10-17 

VÄLKOMMEN!

jul på  
kniva trädgård 

KNIVA 51 •  023 -77111 • KNIVATR ADG ARD.SE

21-22 NOVEMBER, 10-16 
• • • 

28-29 NOVEMBER, 10-16 
• • • 

12-13 DECEMBER, 10-16 
• • • 

19-20 DECEMBER, 10-16
+

Besök oss på Falu Gruvas Julmarknad! 
6 DECEMBER, 10-17 

VÄLKOMMEN!

jul på  
kniva trädgård 

KNIVA 51 •  023 -77111 • KNIVATR ADG ARD.SE

Besök vår 
butik med 

egen atElje!

Stationsgatan 11, Borlänge - 0243-161 11
webshop alvan.se

Älvans Hantverk

Skylt

Lena

Norling Skylt AB, Ann-Louise Jansson
Hemmansvägen 2
784 37 BORLÄNGE
0243-150 80, Direktnr: 0243-79 19 15

ann-louise@norling-skylt.se
www.norling-skylt.se

13-10-15

Följ oss 
på Facebook 

och Instagram 
för senaste nytt

etabl. 1925

0250-51 00 50 | tryckeriet@wasa-tryck.se

Vi trycker 
Dalaliv!



2 8

HOLMGATAN 13, FALUN. BYXSHOPEN.SE

KÖP BILJETTER PÅ MAGASINETFALUN.SE
Amason den 11 december! 
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ÅTERBRUKAREN
Återigen riktar Dalaliv strålkastaren mot en person som ser gamla material 

och föremål med nya ögon – till glädje för sig själv, andra och miljön.  
Låt oss presentera Åsa Åkerström Ahlin i Falun.

Meditativt att väva. I jakt på ny lust och 
inspiration i livet fick Åsa upp ögonen för väv-
ning. I dag är hon verksam som konsthantverkare 
inom textil och skapar mattor och konstvävar i 
eget företag. När det kommer till val av material 
är hon petig.
   – Jag återbrukar inte vad som helst. Jag 
använder inte trasor, alltså sådant som känns 
trasigt. Helst ska det vara gamla lakan och linne-
dukar. Äldre textilier är av bättre kvalitet än nya 
som ofta trådar sig och är hårda att väva med.  

Skissar sällan. Idén till en väv börjar med 
att Åsa fattar tycke för ett stycke tyg, en färg 
eller en bild. Hon skippar skissandet och ställer 
sig och väver direkt, utan att ha en aning om 
slutresultatet. Personligen gillar hon vävar med 
mycket färg.
   – Viktigast är att det känns rätt för ögat. 
Mönstren får gärna hållas ihop av färger – att 
bara repetera en och samma randning blir tråkigt. 
Jag väver lite huller om buller men får ändå till 
en helhet. Det är en utmaning som jag gillar.

Vågar testa. Åsa böjer sig inte för att an-
vända udda inslag och detaljer i sina vävar, som 
elkablar, ballonger och andra ting som fångar 
hennes uppmärksamhet.
   – Jag gillar när krockar uppstår mellan olika 
material. Att de passar ihop fastän de inte 
förväntas göra det. Till exempel brukar jeanstyg 
i mattor bli snyggt, säger Åsa och pekar på ett 
par Levi's 501 som hänger på väggen i väntan 
på att slås in i varpen.
   Åsa, som även är keramiker, har en vävstol 
hemma och en på Kopparträdet vid Falu Gruva, 
det drygt ett år gamla hantverkskollektivet hon 
varit med och grunda. Till Kopparträdet är du 
välkommen för att se Åsa med kollegor i arbete 
samt handla hårt och mjukt hantverk.

asaakerstrom.com
koppartradet.com
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PORTRÄTT

Lisa Blom 
på Bispbergs 
Herrgård

3 0
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DIREKT EFTER HÖGSTADIET INSÅG LISA BLOM ATT BARNDOMENS SMÅLAND VAR FÖR 
LITET FÖR HENNE. EFTER ATT HA REST JORDEN RUNT OCH SURFAT PÅ VÄRLDENS HAV 
HAR HON LANDAT MED SIN FAMILJ I LILLA BISPBERG. 
   – JAG MINNS ATT FOLK UNDRADE VARFÖR VI I HELA FRIDEN SKULLE FLYTTA TILL 
DALARNA. MEN VI HAR ALLTID GÅTT PÅ VÅR MAGKÄNSLA OCH GJORT VÅR GREJ.  

3 1

Foto Åsa Pellas och fruthorsell.se
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När Dalaliv kliver in på herrgården i Bispberg, 
Säter, är Lisa Blom med personal mitt uppe i 
förberedelserna inför mottagandet av ett re-
sesällskap som bokat lunch. Matsalen ska du-
kas, borden dekoreras och nybakat bröd skivas. 
Då och då kollar Lisa status med köket där 
maken Nils ansvarar för matlagningen. Knappt 
ett år har gått sedan de övertog herrgården. 
Man kan lugnt påstå att livet som pensionats- 
ägare fick en rivstart.
   – När vi flyttade in i mitten av januari vän-
tade många utmaningar i form av renovering, 
brandskydd, serveringstillstånd och processer-
na att förvandla en privatbostad till ett pensi-
onat och förvandla ett lantkök till industrikök, 
minns Lisa.
   En månad senare, 18 februari och samma 
dag som skid-VM i Falun startade, var herrgår-
den fullbokad av norska gäster. 
   – Sista leveransen fick vi samma dag som 
gästerna flyttade in i sina rum. Men vi fixade 
det, trots att vi saknade en plan B. 

Satsade på resor och surfing 
Efter gymnasiet ville Lisa, som är uppvuxen i 
småländska Eksjö, komma långt bort och upp-
leva världen. Hon funderade på att jobba som 
volontär, kanske som örnskötare i Alaska.   
   – I stället hamnade jag i svenska fjällen där 
jag träffade Nils, min man. Vi längtade efter 
att få resa tillsammans och kom på att vi kun-
de spara ihop pengar genom att jobba i Norge. 
Efter ett halvår i Norge kunde vi tillbringa ett 
halvår som backpackers i Asien. Ganska snart 
fick vi dock långtråkigt på de vita sandsträn-
derna och Nils, som tidigare skejtat och åkt 
snowboard, testade vågsurfing på bräda. 

Sedan blev vi fast för sporten, båda två.  
Norge blev parets bas under många år. Om 
somrarna jobbade de inom hotell- och restau-
rangbranschen, bland annat drev de Hotell Ut-

sikten i Geirangerfjorden. Om vintrarna reste de 
till varmare länder som Marocko och Portugal 
där de jobbade med surfturism och guidningar. 
Såväl Nils som Lisa ingick också i det svenska 
landslaget i surfing och det var inför EM på 
Irland 2011 som de fick ett oväntat besked: 
   – Vi var med barn! Helt plötsligt fick vårt liv 
en helt annan inriktning och det kändes natur-
ligt att flytta hem till Sverige, säger Lisa och 
berättar att de hamnade i Nils barndomsstad, 
Härnösand.
 
Ser stora möjligheter
Efter tre år, precis när de börjat tröttna på 
det trygga livet i radhus, fick Lisa ett telefon-
samtal från en av hennes äldsta vänner, Anna 
Hagström i Stora Skedvi.

   – Under en ridtur hade 
Anna och hennes sambo 
Jonatan Tunved sett att herr-
gården var till salu. Nu ville de 
att vi skulle komma ner och 
kika på den. De sa att den 
vore perfekt för oss.
   Efter lite övertalning åkte 
Lisa och Nils ner och hälsade 
på. Besöket resulterade i att 
de fyra vännerna gemensamt 

köpte herrgården och startade ett pensionat. 
I dag sköter Lisa och Nils driften. Tillsammans 
med Anna och Jonathan, som båda jobbar 
med företagsevent, besitter ägarkvartetten 

”Hit ska man kunna 
komma och bara sjunka 
ned i en fåtölj, äta gott 
och sova i sköna sängar.”
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0225-28 51 60
info@bispbergsherrgard.se
Bispberg 160, 783 90 Säter

Konferens
Fest & event
Restaurang

Rum

www.bispbergsherrgard.se

Trädgårdsgatan 7, Borlänge
073-535 08 59nyckelpiganjenny.se

Ayurveda i 
hjärtat av 
Dalarna.
Abhyanga är en hel-
kroppsoljebehandling 
för dig som vill känna  
dig piggare och bli mjuk  
och smidig i lederna. 

Balansera dig med Yoga 
och Ayurveda. Kurs, 
föredrag & individuella 
yogaprogram.
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AB Karl Hedin Bygg- & Industrihandel
Borlänge, Tel 0243-21 30 90 Leksand, Tel 0247-79 66 00
Falun, Tel 023-480 60 Ludvika, Tel 0240-137 05
Hedemora, Tel 0225-59 55 00 Mora, Tel 0250-285 50
www.abkarlhedin.se
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stor kompetens. 
   – Man kan säga att det var ett impulsköp 
och kanske var vi naiva som drog igång ett så 
stort projekt som att starta ett pensionat. Men 
vi såg potentialen. 
   Totalt består den stora fastigheten av 16 
hus, bland annat en loge med scen och plats 
för 150 sittande gäster. I herrgårdsbyggnaden 
finns nio gästrum med plats för 23 övernat-
tande gäster. Herrgården har en brokig historia. 
Den stod klar i början av 1800-talet och 
har fungerat som bostad åt disponenten vid 
Bispbergs gruva samt hotell och privatbostad. 
Nu har man blåst nytt liv i matsal, gästrum och 
salonger. Inredningen är stilren och avskalad. 
   – Vi vill erbjuda en avslappnad miljö för 
gäster som söker lugn och ro. Hit ska man 
kunna komma och bara sjunka ned i en fåtölj, 
äta gott och sova i sköna sängar. Och det är 
helt okej att komma i jeans och utan klackar 
på skorna. 
   Bispbergs Herrgård har främst öppet för 
gruppbokningar och konferenser. Under några 
sommarmånader och vissa temahelger välkom-
nar man restauranggäster, liksom under jul då 
man planerar traditionellt firande med musik, 
värmande brasor samt lunch- och middags- 
bufféer med julrätter lagade av lokala råvaror. 
   – Kom och ta en tur med häst och släde 
innan maten eller dröj dig kvar och bada i vår 
vedeldade bastu, föreslår Lisa.  
   Byn Bispberg är en liten pärla. Av det gamla 
gruvsamhället syns tydliga spår och naturen 

är lättillgänglig. Sommartid kan man cykla 
mountainbike, vandra upp på Bispbergs klack 
eller testa SUP, Stand up paddle surfing, på 
Dalälven. Vintertid finns fina möjligheter till 
skidåkning. 
   Efter ett hektiskt år ser Lisa och Nils fram 
emot avkoppling på varmare breddgrader. En 
resa är redan bokad.
   – Surfbrädorna ligger i ladan och väntar så i 
januari stänger vi hotellet för några veckor och 
reser till Centralamerika. 

bispbergsherrgard.se
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Nu är vi stolta 
återförsäljare av 

Nicolas Vahés jättegoda 
produkter och Greengates 

vackra porslin. 
Perfekt som present 

eller julklapp!

Missa inte vår 
fina julmarknad

Sön 13/12 kl. 11-16

Morkarlbyvägen 3, Mora - 070-677 23 77

Fårskinn med 
vadmalsfoder

Mössa & vantar 
i fårskinn

Handgjorda produkter 
i pälsskinn & 
andra naturmaterial

Vindsverkstan

Julmarknad
Lördag 28 nov kl 11 _16
Hantverkare.Hembakat bröd

Julklappstips i Gårdsbutiken

VÄLKOMMEN TILL

Gärdesvägen 33 i Öna, Mora - skyltat från Öna bystuga
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Julklapp
Det skymmer tidigare och tidigare om kvällarna 
och solen orkar liksom inte riktigt upp över 
bergskammen om mornarna. Tunga vattendrop-
par ramlar ner från det vissna gräset. Luften 
är fuktig för att nästa morgon vara kristallklar 
och gnistrande vit och kännas frisk och liv-
givande i våra lungor. Mörkret står tätt intill 
rutan och det är tid att tända ljus och dricka 
något varmt, tid att njuta av att det faktiskt 
är okej att ta det lugnt. Tänk att denna kom-
bination av ljus och mörker påverkar oss så 
olika. Somliga tycker att det är tungt och trå-
kigt, själv njuter jag i fulla drag. Och som den 
julnörd jag är tycker jag om att om kvällarna 
knåpa ihop julklapparna själv, det vill säga så 
långt inspirationen och tiden räcker. För övrigt 
kan nämnas att jag önskar att jag skulle få 48 
timmar per dygn. Går här och väntar på att 
någon ihärdig telefonförsäljare ska ringa och 
erbjuda mig 48 timmar till priset av 24. Men 
telefonen är tyst. 

Ifjol vid den här tiden hade jag gått i några 
veckor och grunnat på vad jag skulle ge mina 
barn i julklapp. Jag kunde inte riktigt komma 
på vad som skulle lämpa sig. Dataspel, tv-spel, 
ny telefon, nytt abonnemang, en platt-tv eller 
något annat tekniskt som vi nutidsmänniskor 
inte kan klara oss utan? Om vi ska tro all 
reklam. Men så en kväll, när jag var på väg till 
djuren för att mjölka, gick jag förbi en tim-
mervälta som min granne lagt upp. Jag kände 
doften av frisk kärnved och tyckte mig se att 
ett par tomtefamiljer flyttat in under timmer-
vältan. Vilsna tomtar, tomtar som färdats långt 
och inte visste var de skulle finna trygghet och 
husrum. Jag bestämde mig där och då att jag 
skulle skriva en saga i julklapp till mina barn, 
en julsaga om omtanke, medmänsklighet och 
öppna dörrar. Sagan levererades på julaftons 

morgon i stora sängen i mitt sovrum dit jag 
kommenderat mina barn och husets alla julgäs-
ter. Där trakterade jag dem med varm choklad, 
lussekatter och högläsning.
   Att få börja julmorgonen med en saga, varm 
choklad, lussekatter och förväntansfulla gäster 
var ingen dum julklapp alls. För en stund fick 

alla mobiltelefoner, dataspel 
och skärmar vila och vi var 
bara tillsammans. Vi prata-
de, skrattade och myste av 
julmorgonens tända ljus och 
gemenskap.

TÄPP LARS TANKAR

Täpp Lars Arnesson
Inspiratör, talare, skinnskräddare  
och fäbodbrukare från Malung.
tapplars.se

Jag bestämde mig där och då  
att jag skulle skriva en saga i jul-
klapp till mina barn, en julsaga 
om omtanke, medmänsklighet 
och öppna dörrar.

Illustration av Joakim Depui ur Täpp Lars 
nya bok ”Välkommen hem – en julsaga”.
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Anna Lovind
Anna Lovind i Rättvik jobbar med eget 
skrivande, som författarcoach och kreativ 
mentor. 
   – Jag älskar böcker, litteratur och  
skrivande. Och jag har en viss gåva för 
ord, mina egna och andras, säger Anna 
som nu är aktuell med onlinekursen  
”The Creative Doer”. 

”NÄR DET GÄLLER ATT VÄCKA 
SIN EGEN KREATIVITET 

HANDLAR DET INTE SÅ MYCKET 
OM ATT LÄRA SIG NÅGOT NYTT, 

UTAN ATT HITTA DET SOM 
REDAN FINNS DÄR.”

Tiden stannar i Anna Lovinds kök där vi dricker 
grönt te och samtalar. Huset ligger i Lerdal, 
på en sluttning högt över Siljan. Här råder ett 
lugn och en atmosfär som ger Anna utrymme 
att vara Anna och frihet till tankar och idéer. I 
mitten av oktober drog hon igång onlinekursen 
”The Creative Doer”, en kurs för dig som i egen 
takt vill genomföra ett projekt eller en dröm. 
Som deltagare coachas du av Anna genom sex 
steg i en process hon själv arbetat fram.
   – Min uppgift är att ge stöd och vägledning 
under processen och under kurstiden finns jag 
tillgänglig för samtal i det digitala klassrum-
met. Möjligheten att vara verksam på engelska 
online öppnar nya dörrar. Det är fantastiskt 
att kunna mötas och skapa ett sammanhang 
oberoende av var i världen man befinner sig. 

Anna har lång erfarenhet som egen företagare 
inom redaktionella tjänster och coachning av 
författare. Under en tid i förlagsbranschen 
upptäckte hon sin styrka i att guida andra 
genom kreativa processer – i medgång som 
motgång.  
   – För mig är kreativitet ett sätt att vara och 
verka i världen. När vi pratar om kreativitet 

syftar vi ofta på att ”pyssla” eller ägna sig åt 
en hobby, men det är bara en del i att vara 
kreativ. Alla människor är kreativa, annars skul-
le vi inte överleva. När det gäller att väcka sin 
egen kreativitet handlar det inte så mycket om 
att lära sig något nytt utan att hitta det som 
redan finns där. Kanske behöver du bara vara 
stilla länge nog för att uppfatta vad ditt hjärta 
klappar för? Och om vi vuxna inte följer vårt 
hjärta och våra drömmar, hur ska vi då lära 
våra barn att göra det, funderar Anna. 
   Till största delen är det kvinnor som anlitar 
Anna, kreativa kvinnor som hon guidar från att 
drömma till att börja göra. Anna själv är en 
förebild. Hon har alltid valt sin egen väg i livet. 
Hennes erfarenheter och tankar delar hon med 
sig av i texter på den egna hemsidan samt på 
”Annapurna Living” och ”The Huffington Post”, 
en av världens största nättidningar. 

annalovind.com happyarty.tictail.com

KREATIVA
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www.hjultorget.se

Shoppingkväll 
Julmarknad 

26/11
13/12

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

Miljömärkt känga 
från 

En av Kavats storsäljare! 
Klassisk Chelseaboot tillverkad i ett 

miljövänligt och kromfritt skinn som är 
behandlat för att stå emot väta.

Allt för vävningen 
– tradition & kunskap



4 0

Bjud på fondueafton 
i stället för julbord

BOKA PÅ VILLALANGBERS.SE ELLER TEL 0247-502 90

Garanterat uppskattat! Fondue i advent är tradition 
på Villa Långbers. 425:- fondue på finaste kött eller 

fisk och skaldjur, goda tillbehör och dessertbord som 
avslutning. Ta med familj, kollegor eller affärsvänner 

och njut av en härlig fondue i vintermörkret. 
Serveras 1:a – 4:e advent, alltid på lördagar. 

För grupper även tisdag – fredag, där ni också kan 
boka Grindstugan från 1600-talet med renfällar på 

bänkarna och en värmande brasa. Välkomna! 

Låt julmaten 
vänta!

Bjud på fondueafton istället för julbord. Garanterat uppskattat! 
Fondue i advent är tradition på Villa Långbers. 395:- fondue på 
finaste kött eller fisk och skaldjur, goda tillbehör och dessertbord 
som avslutning. Ta med familj, kollegor eller affärsvänner och njut 
av en härlig fondue i vintermörkret. Serveras 1:a – 4:e advent,  
alltid på lördagar. För grupper även 
tisdag – fredag, där ni också kan boka 
Grindstugan från 1600-talet med ren-
fällar på bänkarna och en värmande 
brasa. Välkomna! Ring och boka nu.  
Tel 0247-502 90.

BOKA PÅ VILLALANGBERS.SE ELLER TEL 0247-502 90.

Järnavägen 11 • Tel 0247-140 65
Åkerö centrum (brevid Posten) LEKSAND
Öppettider: Mån-fre 10.00-18.00

Gåvan

 Present- & inredningsbutik 
    där överskottet går till ett gott ändamål

Gilla oss på 
 facebook
 SDR Gåvan

Följ oss på 
 instagram
 sdr_gavan

morakopstad.se

Jul i Mora 
Julskyltning

lör 28 nov kl 10-16 i Noret 
sön 29 nov kl 14-18 i Centrum 

Extra julöppet
lör 19 dec kl 10-16 • sön 20 dec kl 12-16 

julklappskväll på stan tis 22 dec 

Hela julens program på morakopstad.se

Till Mora återvänder 
du gärna om du inte 
redan bor här förstås

TOMTEN BOR 
I MORA
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Pernilla Nordman
Pernilla Nordman har en kärleksrelation 
till leran. 
   – Leran passar mig, jag älskar att 
forma den med mina händer. 

”DET VAR LERAN SOM FÖRST 
FÖLL I MINA HÄNDER.”

Det är bråda tider för Pernilla Nordman från 
Hedemora. Samtidigt som hon driver kera-
mikverkstaden Studio Kurbits i Säter, studerar 
hon i Falun med målet att bli grundskollärare. 
   – Jag vet att båda världarna kommer att 
funka bra med varandra. Redan som tonåring 
bestämde jag mig för att både ha ett ”vanligt” 
yrke och för att jobba som keramiker. I och 
för sig hade jag nog kunnat bli hantverkare 
i vilket material som helst men det var leran 
som först föll i mina händer. 
   Pernilla är utbildad keramiker vid Carl 
Malmstens skola Capellagården på Öland. Den 
två år långa utbildningen var mycket inspire-
rande men också väldigt utmanande. 
   – Vi hade bara tio meter till verkstaden så 
vi kunde skapa dygnet runt. Det var verkligen 
givande att ta del av alla andras projekt och 
processer. Men åren på skolan var också job-
biga för mig personligen; man kan säga att jag 
mötte mig själv där.  
   Sedan ett par år tillbaka håller Pernilla till 
i den gamla yxfabriken i centrala Säter. Här 
tillverkar hon bruksföremål som skålar, fat, 
ljusstakar och burkar.

       
    
 
                   
 
 
 
 
 
 
      

   – Det är en fantastisk lokal och den passar 
så bra för min keramik. Här kan jag även ta 
emot grupper för kurser och kreativa kvällar. 
Deltagarna får prova på olika tekniker – kavla, 
dreja, göra mönster och reliefer – och jag får 
utlopp för min pedagogiska ådra.  

Tiden som egen företagare har gett Pernilla 
nyttiga lärdomar. Bland annat att hon inte ska 
ägna sig åt masstillverkning. 
   – Till en början hade jag en romantiserad 
bild av att jobba som keramiker, en bild som 
jag senare upptäckte inte var kompatibel med 
mig. Nu vill jag jobba med unikat, inte sitta 
timme efter timme och göra ett och samma 
mönster eller en och samma tekopp. 
   Pernilla Nordmans föremål är dekorerade 
med hennes karaktäristiska mönster: slingran-
de, växande kurbitsar i dala-orientalisk stil, inte 
sällan med inslag av guld.  
   – Och så gillar jag blått och vitt, antagligen 
för att min kära farmor alltid dukade med blå-
vitt porslin och gärna gick klädd i blått. 
   I grund och botten är det själva mönsterska-
pandet som fascinerar Pernilla. 
   – Hittills har jag placerat mönstren på lera. 
Nu känner jag att jag behärskar det materialet 
och ser fram emot att jobba med andra mate-
rial: textilier och posters till exempel. 
   Lördagar under november och december 
finns Pernilla på plats på Studio Kurbits i 
Säter. Då kan du se henne i arbete och handla 
unika bruksföremål som du garanterat blir en-
sam om att duka med.

studiokurbits.se

KREATIVA
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Valley Lifestyle

vi har det tidlösa och toppar 
med de senaste trenderna. 

Din butik i Leksand
mån-fre 11-18  lör 11-15

Please - Monrow - Sätila - Noa Noa - Jack & Jones - Geggamoja - Linnelakan - Inredning - Tryfflar

Vi finns på Insjövägen 48 i Leksand, intill hotell Moskogen. Hjärtligt välkommen att besöka oss!
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dalaenergi.se/fibernat

Framgångsrik 
satsning på 
fiberutbyggnad
Utbyggnaden av vårt fibernät sker snabbt, 
och allt fler väljer oss som fiberleverantör. 
Vi har en plan för varje fastighet i bygden, 
och nu fortsätter vi att investera i ett snabbt 
och framtidssäkert fibernät för alla.

• I mars 2015 ökade vi vår satsning 
 på fiberutbyggnad i Rättvik, Leksand, 
 Gagnef och Säter.

• Under 7 månader har vi fått 1 000   
 nya fiberkunder. Ett stort antal utsända  
 intresseanmälningar förväntas ge ännu 
 fler kunder under året. 

• Totalt har vi investerat 25 miljoner kr 
 för att bygga ut fibernätet i bygden, där  
 varje fastighet finns med i vår plan.

• I oktober byter vi till Sveriges största  
 kommunikationsoperatör Zitius 
 – en del i TeliaSonera-koncernen. 
 Det ger våra fiberkunder marknadens  
 bredaste utbud av tjänster.

Dala Energi värnar om bygdens framtid. 
Som din lokala leverantör finns vi alltid 
nära – nu och i framtiden.

SLAGGATAN 5 FALUN, 023-71 14 44

Välkomna!
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Kropp
& själ

HÄLSOGURU FRÅN HEDEMORA
Sofia Sjöström från södra Dalarna före-

språkar den nya tidens hälsoideal. Sofia har 
alltid tränat mycket (redan som 11-åring 

åkte hon Kortvasan!) och i dag driver hon en 
av landets största hälso- och träningsblog-
gar. Låt Sofias tankar om träning, mat, vila 
och njutningar inspirera dig – läs hennes bok 

”PT-Fias tio i topp” från Bonnier Fakta.
ptfia.metromode.se 

SKRUBBA MED ULL
Titti Lindgren i Falun tillverkar tovade 
tvålar med mild skrubbeffekt. Inuti 
ullen ligger mild tvål, som barntvål, 
olivtvål eller fransk exklusiv tvål. 
   – En hård tvål kan bli sprucken  
och ful om den inte används  
tillräckligt ofta, det blir inte en tovad 
tvål, lovar Titti vars produkter du hit-
tar på Kopparträdet vid Falu Gruva.
tittilindgren.se

VARM OLJEMASSAGE
Ayurvediska behandlingar erbjuds av Nyckelpigan 

Jenny, det vill säga Jenny Landby i Borlänge. 
Unna dig en varm oljemassage som rensar  

kroppen från slaggprodukter – både mentalt  
och fysiskt – och mjukar upp leder och muskler. 

Oljan anpassas efter din kroppstyp och  
behandlingen avslutas med fördel i ångbastu. 

nyckelpiganjenny.se

I SLÄDE UNDER STJÄRNORNA 
Chansen är stor att en slädtur i facklors sken på 
gamla fäbodvägar blir vinterns vackraste minne. 
Ekipage från Liljeholmens bondgård och Näsets 

lantbruk i Orsa tar dig med på gammaldags 
tur med start i Grönklitt tisdagar, fredagar och 

lördagar. Våffeltur till Smidgården i Fryksås, 
middagstur till Fryksås Hotell & Gestgifveri  

och hundspann erbjuds också.
bpl-orsa.se

ROGIVANDE MED 
VETE OCH LAVENDEL 
En vetekudde av lin över 
ögonen skärmar av och ger 
ro. Pernilla H Jansson på Lyst 
Form i Ludvika tillverkar 
ögonvetekuddar som ut-
vecklats i samarbete 
med en certifierad 
yogainstruktör. 
Förutom med vete 
är kudden fylld 
med lavendel som 
ger väldoft och är 
milt rogivande. 
lystform.se

4 4



4 5

Julbord
Hotellvägen 14, 793 41 Insjön 

0247-410 50
info@insjonshotell.se

Fredag 27/11 kl. 18 ∙ Lördag 28/11 kl. 15 & 18 ∙ Torsdag 3/12 kl. 18
Fredag 4/12 kl. 18 ∙ Lördag 5/12 kl. 15 & 18 ∙ Torsdag 10/12 kl. 18

Fredag 11/12 kl. 18 ∙ Lördag 12/12 kl. 15 & 18 ∙ Lördag 19/12 kl. 13

Underhållning kvällstid fredag & lördag 11–12/12

Vi tar emot gruppbokningar även på andra tider  
under november & december. Ring för information!

Fullbokat

375 kr
/person exkl. dryck. 
Barn 0–4 år gratis, 

5–12 år 175 kr



Efter Christer Strömholms fotoskola och Dokumentärfilm-
skolan jobbade jag som press- och reklamfotograf några år 
innan jag 1971 fick anställning på SVT. De första tio åren 
som kameraman där jag jobbade med allt från legender 
som Lennart Hyland till ”Fem myror är fler än fyra elefan-
ter”. Ville sedan ut i verkligheten och började på Aktuellt.  
Under tre år var jag stationerad i Washington med intensivt 
filmande från kust till kust. Väl hemma blev det samhälls-
program som Striptease och Agenda. Samtidigt som jag 
jobbade med kända journalister som Annika Hagström och 
Janne Josefsson började jag med mina egna dokumentä-
rer. Med ”Hugo och Rosa” vann jag Prix Europa! Och när jag 
fick chans att komma med på älgjakt i Siljansnäs ville jag 
skildra den. Det blev två dokumentärer: ”Älgjakt” och ”Jakt”, 
inspelade under tjugo år. Har också vunnit en Emmy för  
”I nazismens spår”.

Bakgrund

ÅRETS SISTA ALBUMSIDOR VISAS AV EN SMÅLÄNDSK  
SÖRMLÄNNING SOM STORTRIVS I DALARNA. EN NYFIKEN  
PERSON SOM GJORT SPÄNNANDE RESOR I JAKT PÅ  
MÄNNISKORS HISTORIER.  

En sanslös spännvidd har det varit. Från uppdrag på 
Västbanken iförd hjälm och skyddsväst till Somalia där 
jag skyddats av kulspruteförsedda soldater. Jag har följt 
kungaparet och statsministrar, uteliggare och kriminella. Har 
flugit med Air Force Two bakom president Reagan som flög 
med Air Force One. Har varit med vid invasionen av ön Gre-
nada i Karibien där vi flögs in med Herkulesplan bland fall-
skärmsjägare. Visst har min fru varit orolig när jag rest till 
vissa platser men oftast har jag känt mig trygg (har dock 
blivit både nerslagen, hotad och tillfångatagen av Hizbollah 
i Libanon). Det är viktigt att svensk media visar vår bild av 
världen och inte andras.

Spännande uppdrag

Jag hade aldrig satt min fot i Dalarna då jag följde med 
min blivande fru Lisbeth hem till hennes Siljansnäs för  
första gången. Jag är fågelskådare och direkt jag klev 
ur bilen hörde jag hur luften bubblade av storspovar. Det 
kändes exotiskt. Nu har vi tagit över min frus föräldrahem 
och vi åker till Siljansnäs regelbundet. Det är ett paradis. 
Naturen, Siljan, byarna... Jag sticker ut tidiga morgnar eller 
sena kvällar, gärna till Truts udde vid Siljan där jag sätter 
mig och njuter. 

Mitt Dalarna

NAMN
Bengt Jägerskog

Fotograf, kameraman och dokumentärfilmare
YRKE
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I Dalaliv nummer 3 2015 
bjöd Anna Holm i Borlänge 
på en titt i sitt fotoalbum. 
Dock var inte Annas porträtt-
bild med – så här ser hon ut.
annamlholm.com

I ALBUMET

Bengts dokumentärer, som den om  
Hugo och Rosa, finns på oppetarkiv.se

4 7

Foto Erik Garmo
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På tapeten
PREMIÄR FÖR TÄLLBERGS HEMSLÖJD (1)
I mitten av november nyöppnar Deniz och Ste-
fan Aspman ett klassiskt besöksmål i Tällberg. 
Tidigare Klockargårdens Hemslöjd & Kaffestu-
ga blir nu Tällbergs Hemslöjd. Efter renovering 
av lokalerna ser de fram emot att välkomna 
nya och gamla besökare. Deniz berättar: 
   – I den stora hemslöjdsbutiken på entrépla-
net kommer vi att erbjuda svenskt och skan-
dinaviskt hantverk – såväl traditionellt som 
modernt. En trappa upp blir det även fortsätt-
ningsvis café, sommartid även kvällsrestaurang 
med enklare rätter. Och våfflorna blir kvar på 
menyn – det hemliga receptet på våffelsmeten 
ingick i köpet!
www.facebook.com/tallbergshemslojd 

JULKONSERT MED THE REAL GROUP (2)
Kvintetten The Real Group, vars enda instrument 
är rösten, avslutar sitt jubileumsår med en 
stämningsfull julturné. Enda stoppet i Dalarna 
blir i Folkärna kyrka, Avesta, fredag 27 november.
visitdalarna.se

GARSÅS OUTLET (3)
I mellandagarna, 26–28 december, är det 
återigen lagerförsäljning av modeskaparen 
Nygårds Anna Bengtssons varumärke nygårds-
anna i en lada på Brändgården i Garsås, Mora. 
Unikt tillfälle att fynda tidigare kollektioner –  
ju äldre desto billigare. Ute på gården serverar 
Nygårds Elsas vinterkafé värmande kaffe och 
glögg samt pepparkakor och grillad korv. 
nygardsanna.se

NYÅRSKONSERT MED SINFONIETTAN OCH SÖDERBERG (4)
Fyra nyårskonserter med Dalasinfoniettan på 
Kristinehallen inleder 2016. Solister är ka-
rismatiske tenoren Rickard Söderberg och 
färgstarka mezzosopranen Matilda Paulsson. 
Konsertdatum är 1, 2, 4 och 5 januari. 
musikidalarna.se

3.

Foto Rick-Y

JULMARKNADER VI GILLAR
Garpenbergs Slott, Korså Herrgård & 
Gamla Staberg i Falun 21–22/11, Leksands 
centrum 28–29/11, Säters stad 29/11, 
Tällberg & Zorngården i Mora 5/12, Falu 
Gruva 6/12, Rättviks kulturhus 12–13/12



4 9

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 weekend!

BEST WESTERN Hotell Lerdalshöjden
Mickelsgatan, Rättvik | info@lerdalshojden.se | 0248-511 50

Weekendpaket

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 helgerna v. 42–48, 2015 och v. 4–24, 2016. Bokas och   

avbokas senast 48 timmar innan ankomst. Enkelrumstillägg: 300 kr per natt. 

Exklusive dryck. 

Boka på
info@lerdalshojden.se 

eller 0248-511 50



FALUN

DECORIA
Slaggatan 6 E
023-166 00 

NORRGÅRDEN INREDNING
Krongårdsvägen 16
023-702 24 40

BYXSHOPEN
Holmgatan 13 
023-133 11

BORLÄNGE
ANNAS HEM
Hantverksbyn 7 
0243-191 50

CAFÉ PEACE & LOVE
Borganäsvägen 39
0243-154 14

Hämta ditt
exemplar av 
Dalaliv här!

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
Fagervägen 2
0241-104 24

LEKSAND
GÅRDSCAFÉET
Norsgatan 19
0247-132 60

TÄLLBERGS LEVA & BO
Sturängsgattu 6
0247-503 22

MORA

STIL
Kyrkogatan 21
0250-164 40

CAFÉ ZORN
Vasagatan 34 C
0250-150 20

MORA HEMSLÖJD
Kyrkogatan 4
0250-102 25

SÖRLINS BOKHANDEL
Storgatan 12
0248-104 11

HOTELL LERDALSHÖJDEN
Mickelsgatan
0248-511 50

RÄTTVIK
FURUTORP INTERIÖR & DESIGN
Storgatan 6
0248-124 00

FRICKS KONDITORI
HSB-gatan 1 A
0248-133 36

SALUHALLEN I ORSA
Kaplansgatan 13
073-819 17 91

ORSA

LANTLIV
Hantverkaregatan 4
0247-343 20

LEKSANDS HEMSLÖJD
Kyrkallén 1
0247-100 46

SILJANS KONDITORI
Sparbanksgatan 5
0247-150 70

TÄLLBERG
QUALITY SPA & RESORT 
DALECARLIA 
Tällgårdsgattu 20
0247-891 00

ÅKERBLADS 
Sjögattu 2
0247-508 00

MILLAMOLLIS
Siljansvägen 461  
0247-503 00

TURISTBYRÅER

IITTALA OUTLET
Hjultorget 28
0247-79 80 10

INSJÖN

AVESTA Kungsgatan 32
0771-62 62 62

BORLÄNGE Sveagatan 1
0771-62 62 62 

FALUN Trotzgatan 10-12
0771-62 62 62

GAGNEF Lindberghallen 
0771-62 62 62

HEDEMORA Ö:a Järnvägsgatan 5
0771-62 62 62

IDRE Framgårdsvägen 1
0253-59 82 00

LEKSAND Norsgatan 27 E 
0248-79 72 00

LUDVIKA Bergslagsgatan 10
0771-62 62 62

MALUNG Lisagatan 39
0280-186 00

MORA Köpmannagatan 3 A
0248-79 72 00

RÄTTVIK Riksvägen 40
0248-79 72 00

SÄLEN Centrumhuset
0280-187 00

SÄTER Salutorget
0771-62 62 62

VANSBRO Magasinsvägen 1
0771-62 62 62

ÄLVDALEN Dalgatan 47
0251-410 10

ORSA Dalagatan 1
0248-79 72 00

ÖNSKEHUSET
Bragegallerian 4
0243-185 40
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Träningsläger,  
skolresa, utrustning.

Vad behöver ni?
DalaSlanten stödjer lokala 
idrotts klubbar, föreningar och 
skolor i deras verksamhet. Varje 
sålt paket ger 50 kr till skolan/
laget/föreningen som säljer. 
Fem kronor per paket går 
dessutom till Barncancer fonden. 
Kontakta oss får du veta mer.

www.dalaslanten.se 
023  - 702 21 00

facebook.com/dalaslanten 
#dalaslanten

DalaSlanten stödjer 
lokala idrottsklubbar,
föreningar och skolor 
i deras verksamhet. 
Varje sålt paket ger 
50 kr till skolan/laget/
föreningen som säljer.
Fem kronor per paket 
går dessutom till 
Barncancerfonden.
Kontakta oss så får 
du veta mer.

Träningsläger,
skolresa, 
utrustning.
Vad behöver ni?

Papiljott Leksand
FACEBOOK

INSTAGRAM
papiljottleksand

0247-152 05

Nästa nummer 

Vi ses i februari 2016! 

…och mycket mer 
inspirerande läsning.
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INTRESSEKLUBBEN: 
Vi badar 
vedeldad 
ångbastu

Fo
to

 H
el

en
a 

Bl
om

Saras 
Smaker  

Maliin Stoor
KREATIVA

i

FOTOGRAFEN JAE PEARS  
VISAR SINA BÄSTA BILDER

I ALBUMET

Vinterpicknick



FRAM TILL JUL HAR VI

25 %
RABATT PÅ ALLA PRODUKTER 

I GLASYREN RÖD*
VÄLKOMMEN!

S t o r a  v ä g e n  3 ,  b u t i k e n @ m i k a e l a w i l l e r s . s e ,  w w w . m i k a e l a w i l l e r s . s e  
* Erbjudandet gäller glasyren 06, så långt lagret räcker. 
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