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BORLÄNGE
Aspelins 
Café Frostbrunnsdalen 
First Hotel Borlänge
GreenLiving 
Herman’s Bistro
Lindés Ur & Guld 
Mat & Nougat 
MinMatbutik 
Mode Eva
Murboannas Gårdsmejeri 
Muskelbyrån 
Nyckelpigan 
Skomakeri Reboot 
Tre Systrar
Älvans Hantverk
Önskehuset
FALUN
Blomboa 
Bjursås Ski Center 
Café Bagarstugan 
Gjuthuset Café & Butik
Gruvbutiken
Dalarnas Hemslöjd 
Dössberget
Falu Antik- & Byggnadsvårdshandel
Ljusgruvan
Norrgården Inredning 
Sågmyra Byggnadsvård
GAGNEF
ICA Dala-Floda
HEDEMORA
Blomsterstugan 
Café Wahlman 
Duvan 
Hedemora Bokhandel 
Klassiska Byggvaror 
Lundboden 
Mur- & Kaminkultur

LEKSAND
Blomsterflärd 
Crafted by Hand 
Crona Craft
Einars Skor
Elon
Fotograf Maria Hjort
Fred’s Burger
Green Hotel
Gundhes Blommor & Trädgård
Gårdscaféet 
Hälsokraft
Insjöns Hotell
Kaffemagasinet 
Klockargården
Kollektion
Lantliv Inredning
Leksands Knäckebröds Bageributik
Lundells Bok & Kontor 
Lundhags Fabriksbutik 
Mariaboden
My Lady 
Myrbacka Gård 
OWE Frisörer 
Presenta 
Scorett
Solblomman 
Tällbergs Hemslöjd
Tällbergs Leva & Bo
LUDVIKA
Ateljé Vävglädje 
Brödladan 
Rosahöjdens Gård, Kök & Bageri
MORA
Akademibokhandeln
Busgården Skinn & Utbildning
Café Zorn 

Dala Clogs
Magnus Marine Mora
Mora Kaffestuga
The Wooly Shop
Trådspira
Varelse
ORSA
Gurlidesign 
Orsa Järnvägshotell
Orsa Kaffestuga
Saluhallen i Orsa 
RÄTTVIK
Björgården 
Fricks konditori
Garncentrum 
Hemslöjden i Hantverksbyn
Hotell Lerdalshöjden
Levins Handelsträdgård 
Mej Optik
Melrose 
Mikaela Willers
Nittsjö Keramik
Nytt & Gammalt i Vikarbyn
Rättviks Hemslöjd 
Rättviks Tunnbrödsbageri
Snitths Hantverksbageri 
Stiftsgården 
Sörlins Bokhandel
Trädgården Siljan 
Vanilj
SMEDJEBACKEN
Bröderna Bergström
SÄTER
Kulinariet
VANSBRO
Kollektion

KUPONGBOK 
2020

LUNCH 2 FÖR 1, 
FIKA 2 FÖR 1, 
RABATTER...
Gynna det lokala näringslivet 
och spara pengar! I Dalalivs 
kupongbok 2020 finns 288 fina 
erbjudanden från över 100 
företag i 12 dalakommuner. 
Läs mer och beställ boken 
på dalaliv.se.
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Varmt välkommen!

Visnings- 
trädgård med 

trädgårdscafé & 
växtförsäljning

MÅN–FRE 10–18 ∙ LÖR–SÖN 10–16 ∙ basnatradgard.nu ∙ 070-210 06 42

Idéer, skisser och ritningar för dig som
funderar på att köpa tomt, bygga nytt,
bygga om eller bygga till.

nejden.se

En timmes
kostnadsfri
rådgivning

Dala Clogs
Magnus Marine Mora
Mora Kaffestuga
The Wooly Shop
Trådspira
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ORSA
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Orsa Järnvägshotell
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Saluhallen i Orsa 
RÄTTVIK
Björgården 
Fricks konditori
Garncentrum 
Hemslöjden i Hantverksbyn
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Mikaela Willers
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Rättviks Tunnbrödsbageri
Snitths Hantverksbageri 
Stiftsgården 
Sörlins Bokhandel
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Bröderna Bergström
SÄTER
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VANSBRO
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Många menar att Dalaliv är mer än ett magasin; att det är en 
kär vän att hålla i handen, en vän som väcker nyfikenhet och in-
spiration. Efter den senaste tidens uppochnedvända tillvaro var 
det därför viktigt för oss att komma ut med detta nummer, vårt 
tjugonde dessutom. Hurra!
   Vi tror extra mycket på Dalarna i sommar och hoppas att så 
många som möjligt passar på att semestra på hemmaplan, så att 
näringslivet får en chans att hämta in de senaste månadernas 
bortfall. Köp Dalalivs kupongbok som ger dig många fina erbju-
danden från över hundra dalaföretag – då har du råd att stötta 
fler. En karta, kupongboken och alla tips i det här magasinet är 
allt du behöver för att fylla din sommar med utflykter, shopping, 
fika- och matupplevelser. 
   I vårt fina jubileumsnummer berättar vi bland annat om 
tv-personligheten Isabelle McAllister som stortrivs i sitt fritidshus 
i Leksand och så hälsar vi på Annika Forsell Gezelius som bor i 
en av Faluns äldsta stadsdelar. Svensktoppens Carolina Norén 
skriver om sin längtan till fäboden i Mora, kocken Sara Nyström 
tipsar om tre lättlagade bjudrätter. Och så klart massor av an-
nan inspirerande läsning. 

Vi önskar dig en fin och innehållsrik sommar!

Åsa Pellas med Lina Rörvall

Dalaliv  
året runt på 

dalaliv.se och 
Facebook!

NYFIKEN PÅ66

#DALAVEGO62

I sommar kärleks-
bombar vi Dalarna

Omslagsbild
Modell Matilda Forsell
Foto Annika Forsell 
Gezelius 

Tryck
Sib-Tryck

Dalaliv hem i brevlådan? 
Skriv ditt namn och din 
adress på ett kuvert 
(C4) och frankera med 
4 frimärken (gäller 
Dalaliv nr 2 2020). Lägg 
det i ett kuvert och skicka 
till Dalaliv, Beckoxv. 11, 
793 32 Leksand.

Annonsera i Dalaliv
Åsa Pellas 
tel 070-345 03 11 
info@dalaliv.se

Nästa nummer av Dalaliv 
kommer ut vecka 38!

Skribent & 
ansvarig utgivare
Åsa Pellas
Layout & grafisk form
Lina Rörvall
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Det är vi som gör Dalaliv

ÅSA PELLAS 
YRKE Frilansskribent, 
egenföretagare sedan 2005
UTBILDNING Grundskollärare
BOR Leksand
ÅLDER 48
FAMILJ Maken Johan 53, Louise 
20 och Gabriel 18, bonusbarnen 
Matilda 21 och Svante 19
MOTTO Learning by doing
INTRESSEN Läsa, dansa, foto-
grafera och vara ute i naturen
GÖR I SOMMAR Upptäcker 
ännu fler guldkorn i Dalarna. 
Och så ska jag frossa i bär, gå 
barfota och bada i Runn, Siljan 
och Amungen
DET BÄSTA MED DALARNA
Att här finns en skaparkraft, 
en energi som får människor 
att uppfylla sina drömmar
KLÄDER OCH SANDALER FRÅN 
Fashion of Brands, Leksand

LINA RÖRVALL 
YRKE Grafisk formgivare, 
egenföretagare sedan 2012
UTBILDNING Dekoratör
BOR Insjön
ÅLDER 37
FAMILJ Maken Per 41, Tuva 15, 
Leon 12, Pelle 4 och Molly 1
MOTTO Drömmar behöver 
handling för att gro
INTRESSEN Renovera och inreda
GÖR I SOMMAR Umgås med 
familjen, bygger växthus, fixar i 
hem och trädgård, fotar och badar
DET BÄSTA MED DALARNA
Lugnet, luften, naturen, stoltheten, 
närheten och drivkraften
KLÄNNING FRÅN 
Lantliv Inredning, Leksand

Det är vi som gör Dalaliv
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Lidéns Möbler 
– Kunskap & kvalitet sedan 1898

Måndag–fredag 10–18, lördag 10–15 
Öppettider i sommar (vecka 26–33) :
Måndag-fredag 10–17, lördag 10–14

Västra Långgatan 2, Säter • 0225-596 115

Lidéns är ett av Sveriges äldsta möbelhus och har funnits i Säter i 
över 100 år. Här finns ett noga utvalt sortiment av kvalitetsmöbler 

och inredningsdetaljer som presenteras i inspirerande miljöer 
i en unik byggnad. Välkommen in till oss när du besöker Säter.
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Nära till en bra affär!

Lundhags Fabriksbutik · Clas Ohlson · Jysk · Scorett Outlet · Iittala Outlet
Sportringen - Modehuset · Anderssons Optik · Lloyds Apotek · Kicks

Pizzeria & restaurang Milano · Hemköp · Leksands Sparbank · Mariaboden

Välkommen till Hjultorget vid 
riksväg 70 i Insjön. Vi har öppet 
varje dag, se www.hjultorget.se
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Shoppa lokalt! Här bjuder vi på ett axplock av 
produkter som tillverkas eller säljs av Dalarnas 
många fina butiker och företag.

Säsongsmix

 KAVAT KRUKA 
Stilren är denna 
terrakottakruka med 
glaserat fat. Finns i 
flera storlekar och 
färger hos Kniva 
Trädgård i Falun.
knivatradgard.se 

 HÖR SOMMAREN TILL
Det här söta kuddfodralet med motiv av ljusrosa  
pelargoner hittade vi på Lundboden i Dala-Husby. 
lundboden.se

 SKAPA STILLHET 
Arrangera en meditativ oas i din egen 
trädgård. Rostfärgad Buddhafigur från 
Bäsna Trädgård i Borlänge. 
basnatradgard.nu

 LOVE IS IN THE AIR…
I modebutiken Duvan i Hedemora finns 
många romantiska sommarklänningar, som 
denna i lindblomsgrönt med vita prickar. 
duvan.w.se
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 SKIR OCH SKÖN
Pastellfärgad bomullsblus med deko-
rativ volang från Sjurgården i Rättvik. 
Finns även i helvitt och passar lika bra 
till sommarkjolen som till jeansen.
sjurgarden.se

 GENERÖS
Denna skål i lackad metall tillverkas i Mora. 
Bakom designen står Anna & Anders Design som 
har en sommarbutik mitt i centrum. Skålen finns 
i färgerna vitt, svart, rött och blått.
Instagram: annaochandersdesign

 BLICKFÅNG
Bland blommor och 
blad hos Blomster-
kullan i Mora fann 
vi denna karaktärs-
fulla vas.
Facebook: 
Blomsterkullan

 I FOTOGENLAMPANS SKEN 
Skapa stämning med en fotogenlampa 
inne i sommarstugan eller ute på veran-
dan. Finns i flera färger och storlekar och 
säljs av Klassiska Byggvaror i Hedemora.
klassiskabyggvaror.se

 TRIPP, TRAPP, TRULL
Nyöppnade inredningsbutiken PB Store i Leksand 
säljer detta söta set om tre korgar.
Instagram: pbstore
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Källslätten – en oas 
utanför Falun

Efter en kort promenad 
öppnar skogen upp sig med 

slåtterängar, rester av 
terrassodlingar och mängder 

av äppel- och päronträd. 
Av den tidigare bergsmans-

gården finns inte mycket kvar 
men i dag är platsen perfekt 
för en picknick i det gröna.

kallslatten.se

Besök ett bruk 
Korså Bruk, en miljö med 
hundraårig historia, är en 

pärla gömd i Sundborns-skog-
arna. Här finns stora delar av 

brukssamhället bevarat, liksom 
smedjans stora vattenhjul och 
hammare. Följ någon av vand-
ringslederna och ta ett dopp 
i en skogssjö. På herrgården 

serveras lunch och fika.
korsabruk.se

Ärteråsens fäbodar i Rättvik  
Utsikten från en av Sveriges 

största bevarade fäbodar 
är fantastisk. Fäboden har 
anor från 1400-talet och 

under mitten av 1800-talet 
fanns här 22 eldhus och 36 
fäbodbrukare. Kafé under 
flera sommarveckor samt 

kulturvecka i juli med olika 
program varje dag.

arterasen.n.nu

Matsgården i Östbjörka
Gården, som är ett byggnads-
minne, skildrar en välbärgad 
bondefamiljs arbete och liv 

för 150 år sedan. Följ med på 
guidad visning och kika på 
utställningar. För de yngre 
besökarna finns tidsresor. 

Res 150 år tillbaka i tiden och 
upplev livet på 1800-talet!

rattvik.se

Dalarna Guide & Kultur
En förening som välkomnar 
alla som är intresserade av 
dalakultur, historia, musik 

och hantverk, konst och natur 
med mera. Bli medlem och 
häng med på föreläsningar, 
studiebesök och utflykter. 

Låt en av föreningens guider 
skräddarsy en tur i länet 

efter dina önskemål! 
dalaguide.se

Flogbergets gruvor 
I Smedjebacken finns en av 

landets mest intressanta 
gruvmiljöer med flera gruvhål. 

Här bedrevs gruvdrift redan 
på 1600-talet. Gruvkafé, gui-

dade turer och barnvisningar. 
”Floga” enligt folktron är en 
mareld från en drake. Där du 
ser flogelden kan det finnas 

en dold malmfyndighet… 
ekomuseum.se

DALAGUIDEN INGERID MANNETEG FRÅN GAGNEF HAR VALT UT FEM FINA PLATSER SOM 
VÄCKER NYFIKENHET. UPPTÄCK PÄRLORNA PÅ EGEN HAND ELLER TILLSAMMANS MED 

NÅGON AV FÖRENINGEN DALARNA GUIDE & KULTURS AUKTORISERADE GUIDER.
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Hjärtligt välkommen 
till Karl-Tövåsens fäbod!

Upplev en av Sveriges allra sista levande fäbodar 
– en bit kulturhistoria med anor från 1600-talet. 
Bara några kilometer från Siljansbygdens sprud-
lande semesterliv (8 km norr om Vikarbyn).

Här bor i sommar Tin Gumuns med svärdotter 
Anna och sonen Jerk (Vallkulla mejeri). Med sig 
på fäboden har de sina fjällkor som betar fritt i 
skogen om dagarna. Kossorna mjölkas morgon 
och kväll. Arbetsdagen mellan mjölkningarna 
ägnas åt att sköta kalvar, grisar, höns, getter och 
kaniner samt att kärna smör, ysta ost och koka 
messmör. Allt enligt urgamla hantverksmetoder 
som ger de färdiga produkterna smak och textur 
som inte går att hitta någon annanstans än just på 
en fäbod!

Som besökare kan du ta del av detta stycke kultur-
historia på flera sätt. Njut en kopp äkta kokkaffe 
och en smörgås med fäbodens egna produkter 
i vår kaffestuga. 

Träffa djuren, lyssna när Tin och de andra kullor-
na berättar om fäbodens historia och det dagliga 
arbetet. Ta även chansen att handla med dig en bit 
ost eller smör hem. 

K
arl

-Tövasens

levande Fäbo
d

Öppettider 17/6–8/8. Midsommarafton 
stängt. Onsdag–söndag kl. 12–16.

För att besöka oss betalar du en engångs- 
entré. Du får en pin/knapp som kvitto. 
Den gäller sedan för fritt antal besök 
resten av sommaren 2020.

Vuxna 100 kr. Barn under 15 år 60 kr. 
Barn under 2 år gratis.

Fäbodvisning sker kl.12.30 och 15.00 
varje dag och ingår i entréavgiften.  

Då fäboden saknar elektricitet och har 
begränsad mobiltäckning kan vi inte ta 
emot kontokort. Swish fungerar ibland 
men kontanter fungerar alltid.

Hundar får tyvärr inte följa med p g a av 
smittorisker och att våra kor förknippar 
hundar med vargar och blir aggressiva. 
För allas trevnad, respektera detta.

För vägbeskrivning och mer information, 
se www.karltovasensfabod.se

På fäboden finns gott om plats att hålla 
avstånd. Varmt välkomna!



0250-59 26 50 • morahotell.se

Skönt boende mitt i Mora med närhet 
till shopping, Zornmuseet/Zorngården, 

Vasaloppsmålet och golfbana. 
Njut av vällagade måltider i restau- 
rangen – våra kockar komponerar 
smakfulla rätter med inslag av vilt 

och lokalproducerade råvaror. 
Och unna dig ett besök i vår 

SPA- och relaxavdelning, en skön 
avkoppling efter en innehållsrik dag!

Upplev 
sommaren 
vid Siljan
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BLOMSTERBUD · BRÖLLOP · FEST
 EVENT · FÖRETAG · BEGRAVNING

Kyrkogatan 6 B, Mora · 0250-61 93 93 
blomsterkullan.mora@gmail.com

BLOMMOR TILL ALLA TILLFÄLLEN

INREDNING • BLOMMOR • DETALJER 
RUSTIKT • VINTAGE • LANTLIGT

EN HIMLA MYSIG BUTIK!

Kyrkogatan 1 • Mora centrum • 0250-185 00 

Vasaloppsarenan är öppen året runt. På sommaren 
är den en underbar plats för dig som gillar att 
vandra. Njut av naturen, stanna till i byar och 
pittoreska fäbodar, upplev alla kända platser och 
kontroller från Vasaloppet. Hela sträckan mellan 
Sälen och Mora mäter 90 km. Men du behöver  
inte vandra hela leden, utan kan kliva på där det 
passar dig bäst. Läs mer på vasaloppet.se.

Vandra 
Vasaloppet
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De gamla gruvarbetarkvarteren i Falun, där 
roströken tidigare låg tät, är idag attraktiva 
bostadsområden. I ett hus från sent 1800-tal 
bor Annika Forsell Gezelius med familj.  
   – Det är så lugnt och lummigt här, det 
känns som att vi bor lantligt mitt i stan, 
säger Annika som hyllar småstadens förträff-
lighet.

Det var när lägenheten i stadsdelen Elsborg 
blev för trång, som familjen med fyra barn 
sökte efter ett rymligare boende. På Hytt-
gatan, även det på den "gruvliga sidan" om 
Faluån, fann de sitt drömhus.   
   – Vi gick på miljoner husvisningar och vårt 

önskemål om ett charmigt gammalt hus med 
ett centralt läge var inte alldeles enkelt att 
uppfylla. Till sist dök det här huset upp, ett 
två våningar högt trähus i falurött. När vi steg 
in här blev både jag och Jonas helt kära i den 
varierade takhöjden som huset bjuder på. I 
köket är det lågt i tak, medan den är generös i 
matsal och vardagsrum. I vardagsrummet finns 
även en vacker kakelugn som används flitigt. I 
hallen på ovanvåningen är det öppet ända upp 
i taknock, här är de vackra timmerbjälkarna 
synliga, visar Annika. 
   Huset har timmerstomme och är byggt i 
vinkel mot en väl tilltagen innergård med stora 
lummiga träd, ett gårdshus och en lillstuga. 

DALALIV HÄLSAR PÅ

Lantligt mitt i stan
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"BILDERNA HJÄLPER MIG ATT 
KOMMA IHÅG STUNDEN, 
KÄNSLORNA OCH DOFTERNA."

Eftersom huset är kulturmärkt, så är det inte 
alldeles lätt att bygga och renovera som man 
vill. 
   – För att få ett större barnrum tänkte vi först 
bygga ihop husen men Faluns kommunanti-
kvarie avrådde oss. Det är vi glada för i dag 
eftersom den mysiga innergården verkligen är 
värd att bevara i sitt ursprungliga skick, så som 
den såg ut förr i tiden.
   När Dalaliv är på besök pågår en renovering 
av övervåningen.       
   – Vi har anlitat Tängerby Kakel & Bygg och 
har förmånen att få ta del av två unga snick-
ares skicklighet. Det är Aksel Nyhlén och Felix 
Olsson som varsamt renoverar och alltid har 

ett fokus på att bevara så mycket som möjligt 
av det gamla. Många samtal har förts kring 
den ursprungliga planlösningen och vilken 
färgsättning som använts förr. 
   Annika samlar all dokumentation, som foton, 
ritningar och skisser – för eget bruk och framti-
da generationers. 
   – En sommardag knackade en man på och 
berättade att hans mormor och morfar bott i 
vårt hus. Vi bjöd på en kaffekopp och en hus-
visning. Mötet var så innerligt och intressant. 
Han berättade att flera familjer bodde här på 
gården då och att en skomakare, som satt och 
sydde på köksbordet, kunde beskådas av förbi-
passerande på gatan. 

  
EN SALIG BLANDNING
För Annika och Jonas är det viktigt att ta vara 
på det lokala utbudet och kunnandet.
   – Pardörren är från Falu Antik & Byggnads-
vårdshandel. De var helt fantastiska och 
hjälpte oss även med färgsättningen. Vi ville 
ha en grön dörr och endast tre gröna nyanser 
rekommenderas av Dalarnas Museum. Valet föll 
på denna linoljefärg med namnet ”Skruttgrön”, 
förklarar Annika som alltid värderat återbruk, 
naturmaterial och fina detaljer högt.
   – Jag tycker om att inreda i ljusa, lugna 
färger och omge mig med vackra ting. De får 
gärna ha en historia, en salig blandning av 
loppisprylar, antikt och arvegods. Jag älskar 
vårt matsalsbord från en antikaffär i Falun. Det 
är hack och jack i bordsskivan vilket väcker min 
nyfikenhet om vilka som suttit runt bordet. 
Det finns en lycka i att hitta en gammal dörr 
eller att stå och skrapa en trämöbel. Att ge 
gamla möbler ett nytt liv känns fint på alla 
sätt och vis.
   Annika tycker om att fotografera och en del 
bilder publiceras på hennes Instagramkonto. 
   – Jag har alltid min systemkamera framme 
på köpmansdisken i hallen, redo att användas 
för att föreviga ett ögonblick. Bilderna hjälper 
mig att komma ihåg stunden, känslorna och 

Annika Forsell Gezelius med 
maken Jonas, barnen Oskar och 
Emma och cockerspanieln Sigge.
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dofterna, berättar Annika som fotograferat 
omslagsbilden på detta magasin. Modell är 
dottern Matilda, iklädd Nåsdräkt och med 
blomsterkrans i håret, på väg till midsommar-
dansen.

NÄRA TILL ALLT
Annika hyllar småstadslivet som hon lever med 
sin familj just nu. 
   – Falun är en underbar stad och vi har ett 
perfekt boende. Vi kan cykla till jobb, skola och 
träning, bilen använder vi sällan. Jag promene-
rar dagligen med vår hund Sigge i de charmiga 
kvarteren i Gamla Herrgården och Elsborg. 
Ibland stannar jag och nyper mig i armen för 
att jag fullkomligt älskar det jag ser. Spruthu-
set vid ån ligger nära, så där är det bara att 
glida in för en kopp kaffe eller en glass. Att 
ha stadens utbud av butiker, restauranger och 
caféer inom räckhåll, samtidigt som vi har nära 
ut i naturen, det är fantastiskt. Vi har hund 
så vi strövar mycket i skog och mark, gärna i 
naturreservatet vid Lugnet där det är så fint. 
På somrarna cyklar vi till Stångtjärn eller till 
Vällan vid Lilltorpet och tar ett kvällsdopp. 
   Annika är från Vansbro i Västerdalarna där 
hon vuxit upp i en lärarfamilj.
   – Jag hade en underbar barndom i Vansbro. 
Jag spelade fiol, piano, sjöng i kör och åkte 
längdskidor, som många ungar på den tiden 

– skolkorridorerna kantades ofta av längdski-
dor och fiollådor. Jag minns att musikskolan 
var väldigt drivande och att musikläraren, Åsa 
Nordin, gav oss en musikalisk bredd och var 
duktig på att plocka fram talanger, berättar 
Annika som har en samspelsmedalj i fiolspel.
   – I mitt barndomshem stod musik, skapande 
och vackra ting i fokus. Pappa spelade drag-
spel, piano och har fortfarande gehör som få. 
I mitt barndomshem fanns det gott om tyger 
och handarbeten eftersom min mamma job-
bade som textillärare. Glädjen i att skapa och 
handarbeta uppmuntrades alltid.   
   Annika valde att följa sina föräldrars fotspår 
och utbildade sig till lärare för de lägre årskur-
serna.
   – Läraryrket är ett skapande yrke. Som lärare 
vill jag skapa förutsättningar för att alla elever 
ska lyckas. Är det någonstans man har möj-
lighet att göra skillnad så är det i skolan. Det 
handlar om att möta alla barn där de är både 
socialt och kunskapsmässigt. Ett barn i en 
grupp kan läsa Harry Potter själv, medan ett 
annat knappt kan skriva sitt eget namn. Allas 

Det var vardagsrummets takhöjd och kakelugn 
som fick Annika och Jonas på fall under husvis-
ningen. Här är det fokus på samvaro och musik; 
förutom några sittplatser finns här ett piano. 
Rummet är ljust och lantligt inrett, liksom husets 
övriga rum. Den gustavianska kristallkronan 
kommer från Leksands Antik & Kuriosa.
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ANNIKA FORSELL GEZELIUS 
BOR I centrala Falun
YRKE Grundskollärare
FAMILJ Maken Jonas, barnen Amanda, 
Matilda, Oskar, Emma och hunden Sigge
GÖR HELST EN SOMMARDAG En utflykt 
till Källslätten
EN PÄRLA I FALUN Carl Larsson-gården 
i Sundborn
INSTAGRAM @annikafgezelius

olikheter är en styrka – det är det som är gre-
jen och att glädjas åt varandras framsteg.  

I MIDSOMMARTID
Under ledigheter och högtider hälsar Annika 
gärna på hos föräldrarna i Vansbro. Årets mid-
sommar får dock firas i en något modifierad 
form än den traditionella.
   – I vanliga fall tillbringar vi midsommarafto-
nen på Grånäs hembygdsgård i Dala-Järna där 
det brukar arrangeras ett stort firande. Vans-
bro spelmanslag spelar, i vilket både min pap-
pa och storasyster ingår, och kring majstången 
bildas många dansringar av bofasta och hem-
vändare. Det jag uppskattar speciellt under 
midsommar är alla dräktklädda människor, 
möten mellan generationer och den levande 
musiken. Det finns inget som binder samman 
människor så mycket som musik, och Dalarna 
har verkligen en stor musikskatt.
   När det är midsommar klär sig familjens 
flickor i Nåsdräkt. 
   – Hos mina föräldrar finns kulldräkter i alla 
storlekar, från pyttesmå till vuxenstorlekar. 
Det är fortfarande lika högtidligt att få gå in 
klädkammaren i mitt barndomshem och ta 
fram de vackra folkdräkterna. Min mamma har 
själv vävt och sytt delar av våra dräkter. Kväll-
en innan midsommarafton stryker hon om-
sorgsfullt linneskjortorna efter konstens alla 
regler. På morgonen kliver vi upp tidigt för att 
plocka ängsblommor till blomsterkransar som 
skapas under skratt och stoj. Efter majstångs-
resningen äter vi midsommarbuffé – alltid med 
jordgubbstårta och bröd från Pyramidbageriet 
i Dala-Järna, så smakfullt och populärt att det 
säljs på många innekrogar i Stockholm. I år får 
man verkligen vara nytänkande i hur man ska 
fira midsommar. Men dräkten kommer i alla 
fall att åka på – utan den blir det överhuvudta-
get ingen midsommarkänsla.

Kring matsalens generösa bord, som är köpt 
på Falu Antik & Byggnadsvård, brukar familjen 
äta helgens middagar. Då tänder Annika många 
stearinljus och dekorerar bordet fint. Matsalen 
ligger längst in på gården, drömmar finns om att 
sätta in altandörrar så att man kan kliva rakt ut i 
trädgården – en skön oas mitt i centrala Falun.
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Låt gediget hantverk 
förgylla din vardag 

Rälta Snickeri är ett finsnickeri med över hundra års erfarenhet. 
Vi tillverkar specialsnickerier med mera enligt dina önskemål.

Rälta Snickerifabrik AB
Djuravägen 211, Djura
0247-920 63
info@raltasnickeri.se
raltasnickeri.se

Överraskningarnas hus och trädgårdar i Leksand

HILDASHOLM
Munthes

Museum • Trädgårdskafé • Butik
Klockaregatan 5, strax norr om Leksands kyrka
13 juni – 30 augusti öppet dagligen 10–17
0247-100 62   •   www.hildasholm.org

En närmare
 redovisningsbyrå

Leksands Optik AB
IDAH STENBACK

”Vi får mer tid 
över till att 

driva vår dagliga 
verksamhet”
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Ons–fre 11–17, lör 10–15 ․ Gärde Häradsvägen 241 ․ Leksand ․ pbhome.nu

En inredningsbutik 
med unika detaljer

Lilla 
Blomstershopen

Yttermo Larshansesgattu 5 ∙ Leksand 
070-436 28 36 ∙  

Blommor & inredning 
i mysig gårdsmiljö

Handla lammskinn, ull och naturfärgat garn 
från vår ekologiska gård med Gotlandsfår. 

Skinnen är en fröjd för ögat och otroligt sköna 
att sitta och ligga på. En perfekt present 

till någon som du tycker riktigt mycket om, 
som ett barnbarn eller din käresta. 

Hästberg, Källbacken 7, Leksand · 070-727 47 25
www.elldes.se

Hästbergsgårdens 
ekologiska fårgård



2 0

Under många år bar Sassa Nordström en stor 
längtan till konstnärsyrket, ett steg hon inte 
vågade ta då hon saknade tilltro till sin egen 
förmåga. Utlopp för sin kreativitet fick hon i 
stället genom uppdrag som inredare, formgi-
vare och egenföretagare. Det var först efter en 
längre tids sjukdom, då hon kom i kontakt med 
bildterapi, som hon började måla. 
   – Det jag närt som en inre dröm fick sin plats 
till slut. Det var något med bildens omedelba-
ra kraft som genast fångade mig. I ett samtal 
bygger vi upp så mycket försvar i vad vi säger 
och hur vi tar emot saker och ting, i bilden 
finns inte de försvarsmekanismerna, menar 
Sassa. 
   När en vän uppmanade henne att ställa ut 
sina målningar anmälde hon sig till konstrun-
dan i Gagnef 2008. 
   – Jag var så nervös för hur min konst skulle 
tas emot men efter två timmar hade jag näs-
tan sålt hela utställningen! På natten vaknade 
jag och trodde att jag hade drömt alltihopa, 
minns hon.

Skörhet är en styrka
Sassa gillar att måla stort. I hennes bilder 
blandas det figurativa och det abstrakta. 
   – Mina bilder handlar ofta om det som sker 
inom oss. Vi kan känna oss ensamma i våra 
inre upplevelser, men skrapar man på ytan 
så upptäcker man att vi kan bära på samma 

Motiv med en 
djupare mening  
Sassa Nordström i Gagnef är entreprenören 
som blev konstnär. 
   – Det händer att folk gråter framför mina 
bilder. Motiven väcker något som de inte kan 
stå emot.

KREATIVA SASSA NORDSTRÖM

"VI KAN KÄNNA OSS 
ENSAMMA I VÅRA INRE 
UPPLEVELSER, MEN 

SKRAPAR MAN PÅ YTAN 
SÅ UPPTÄCKER MAN ATT 
VI KAN BÄRA PÅ SAMMA 
TANKAR OCH KÄNSLOR."

tankar och känslor. 
   Det finns också något skört i hennes bild-
värld. 
   – Jag använder mig gärna av guld. Jag syr 
med tunna guldtrådar, lappar och lagar. Det 
är som att något gått sönder som jag försö-
ker få ihop. Att vara människa är ju också att 
vara i en slags skörhet. Livet är skört, det kan 
förändras och försvinna snabbt – och precis 
det kan man se i mina bilder. Men skörheten 
ger styrka. En människa som vågar vara skör, 
är också stark. 
   I hennes konst speglas också en mystik.
   – Jag vill att bilderna förmedlar en energi, 
något som vi alla är men som vi inte kan sätta 
fingret på. Jag önskar att mina målningar får 
vara kontemplativa, att de får sitta på en plats 
där betraktaren kan vila i motivet. Beroende 
på sinnesstämning kan man upptäcka olika 
saker i bilden. 

Ger frihetskänsla 
Sassa arbetar främst i akryl på duk och med 
olika collage- och skraptekniker. 
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Instagram: sassanordstrom

   – Och så målar jag på glas, med en rolig 
teknik som ger ett djup. Jag tycker att det är 
viktigt att få leka i måleriet, det är en betydan-
de del av skapandeprocessen. Att använda sig 
av olika material och tekniker gör att man inte 
stagnerar och repeterar en och samma bild. 
Att skapa bilder ger mig en frihetskänsla. Jag 
stoppar i mina händer, gnuggar och smetar. 
Den fysiska känslan med att måla känns härlig 
och viktig.       
   Kvinnor i vackra voluminösa kjolar och klän-
ningar är ofta förekommande. 
   – Det kan se ut som en klänning men det är 
djupare än så. Det handlar mer om själva bä-
randet, att härbärgera något. Jag målar även 
stora huvudbonader. De symboliserar också 
det vi bär på. Det som är vår personliga histo-
ria, våra upplevelser – på gott och ont. 

Dalaby och ö i Vietnam
Sassa bor på en gammal bondgård i Hovänget, 
en liten by med sex gårdar.
   – Det här är en otroligt lugn och fin plats att 
bo och arbeta på. Från ateljén på logen har 
jag utsikt över Västerdalälven. Jag brukar sätta 
mig på trappen och se ut över vattnet, det är 
där jag hämtar kraft, berättar Sassa som är 
uppvuxen i Dala-Floda. 
   Hon har rest mycket i Sydostasien.
   – För nitton år sedan reste min man och jag 
till Vietnam och där blev vi förälskade i en 
ö som vi sedan återvänt till varje vinter. Där 
målar jag och får influenser till bilder, bland 
annat från antika fotografier som jag hittat på 
antikmarknaden i Saigon. Sedan rullar jag ihop 
dukarna och tar med dem hem till ateljén i 
Hovänget där jag färdigställer målningarna. 
   När Sassa började lägga ut bilder av sin 
konst på Instagram kom hon i kontakt med 
Galleri Ramfjord i Oslo.
   – Galleristen Elisabeth Ramfjord är en fantas-
tisk kraft i konstvärlden. Genom henne har jag 
fått möjlighet att medverka i en utställning i 
Chicago och på Affordable Artfair i Stockholm. 
Jag finns även representerad på ett stort galle-
ri i Danmark. 
   Efter en längre paus från skapandet har Sas-
sa plockat fram sina penslar igen. 
   – Nu har jag fått hem stora dukar så det ska 
bli spännande att börja måla igen.
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Z O R N M U S E E T 
MORA 

0250 - 59 23 10 | www.zorn.se 

ZORN 
I FOKUS
30 maj – 31 aug 2020

29 juni – 15 augusti

morakopstad.se

Välkommen till Mora med fina 
shoppingstråk, mysiga caféer & 

restauranger och upplevelser   
för stora och små!

morakopstad.se

300
BUTIKER

CAFÉER &
RESTAURANGER

Dalarnas mest attraktiva 
plats för shopping och  

upplevelser! 
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www.smidgarden.se www.smidgarden.se ·· info@smidgarden.se info@smidgarden.se
Fryksås FäbodFryksås Fäbod (12 km norr om Orsa) (12 km norr om Orsa)

UPPLEV FRYKSÅSUPPLEV FRYKSÅS
FÄBOD I SOMMARFÄBOD I SOMMAR
Stugbokning 20 % rabattStugbokning 20 % rabatt

Gäller vid minst 3 nätter med ankomst 
juni, juli eller augusti 2020 och endast vid 

nya bokningar som görs online på vår hemsida. 

Fäbodrelax 20 % rabattFäbodrelax 20 % rabatt
Koppla av på Sveriges enda Fäbodrelax med 

inomhuspool, vedbastu och relaxrum. Boka på 
info@smidgarden.se. Ange rabattkod: Dalaliv. 

- Lokala delikatesser och 
råvaror från skogens skafferi.

-Café med hembakt och 
frasiga våfflor.

- Lunch och middag á la 
carte.

- Prova våra favoriter, som - Prova våra favoriter, som 
läfsor, raggmunk och 

fäbodpizza. 

0250 - 462 31

Nya

Att komma in i Saluhallen i Orsa är lite som att komma  
in i en handelsbod från förr i tiden. Lokalproducerad  

mat och Deli från hela Dalarna och Sverige.   
På heminredningsavdelningen blandas lokala hantverk  

och nytt från kända märken.  

070-881 11 96 
info@saluhallenorsa.se 
Kaplansgatan 13,Orsa

Se vår Facebook eller Instagram  
för eventuella ändringar av öppettider till exempel vid hög- 
säsong juli, augusti och december.

Ord. öppettider: 
Onsdag–fredag kl. 10–18 
Lördag kl. 10–16 
Söndag kl. 11–15

VI HAR LOKALT 
KÖTT MED HÖG 

KVALITÉ

En annorlunda och helt unik butik  
med en upplevelse för alla sinnen! 

GGRRIILLLLAA??

◆  Nygräddat fika- & matbröd 
◆  Lättare lunchrätter 
som sallader & pajer 

◆  Tårtor & smörgåstårtor 
som kan förbeställas

Välkommen till vårt mysiga 
konditori i 1800-talsmiljö!

Kaplansgatan 13 . 073-087 56 03 .
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Byt bara bågen 
och inte hela 
fönstret! 

TOMOKUBÅGEN
Mindre ljud, energi- 
besparande och  
enklare rengöring. 
Måttanpassade till 
dina karmar.

HELGBO följer normerna för hus utan 
byggnadslov upp till 30 m2

 
med bygganmälan 

och kan levereras med eller utan loft. Invändigt 
tak kan utföras som plant undertak eller 
brutet för extra takhöjd. Pardörrar och extra 
fönster finns som tillval och kan monteras 
valfritt på alla sidor. HELGBO finns i flera 
utföranden och storlekar med 25 till 30 m2 

 - titta in på hemsidan för mer inspiration!

Våra säljare hjälper dig gärna att förverkliga 
din individuella planlösning!

HELGBO  
är ett kvalitetshus i traditionsrik stil på 30 m2

Telefon:      0247-440 00
Internet:     www.tomokuhus.se
Facebook:   www.facebook.com/TomokuHus

Tomoku Hus AB    Timmervägen 50   793 40 Insjön      

På vår hemsida hittar du en kort film om hur 
det går till: www.tomokuhus.se/film

– effektivt och miljövänligt

Vi erbjuder högkvalitativ isolering baserad 
på miljövänligt material, ISOCELL.

Återvunnen cellulosa för golv, vägg och tak. 
Vi isolerar alla byggnader – från slott till friggebodar.

isoleringdalarna.se

Välkommen att kontakta oss på 0247-151 30

CELLULOSAISOLERING
SÄKER - HÅLLBAR - EKOLOGISK

Referenser för Säker - Hållbar - Ekologisk: 

Hill, David. 2015. Environmental, Energy and Economical life cycle cost from Cradle to Cradle (3E 
cost-C2C method) evaluation of rock wool, polystyrene and cellulose fiber insulations. Master Thesis., 
Göteborgs universitet.

2016. Papirisolering er måske bedre end sit rygte. Brand & Sikring (1): 24-25.

Myri, Fredrik. 2016. Inbyggd Energi Isolering. Examensarbete., KYH - Energispecialist byggnader Malmö.

1995. Rapport R 1995-4. Isolering av hus, En miljöbedömning av isoleringsmaterial. Miljö Göteborg. 
Göteborgs stad.

Insjövägen 63 ̣ Insjön ̣ 070-575 77 52 
www.olssonsgolv-kakel.se

Kontakta oss när det gäller 
kakel, klinker, vägg- och golvmattor, 
inläggning av parkett, golvslipning 

– eller när du behöver nytt golv! 
Vi använder oss av professionellt

material från Golvabia och Tarkett och är
 verksamma i Leksand, Rättvik och Gagnef. 
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Insjövägen 59 · Insjön · 0247- 40392 · info@insjonsvaveri.se

 Ordinarie butiken är öppen:
Vardagar   kl  10  – 18

Lördagar  kl  10 – 14
Söndagar kl  11 – 15

(söndagsöppet 14 juni – 16 augusti)

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

Insjöns Väveri AB - Inredning o Sköna Ting

Insjonsvaveri

Missa inte 

vår REA-

avdelning!

08-662 00 48 -  Tidst randsvägen 3 , Sågmyra
sagmyrabyggnadsvard.se

V a r u h u s e t  m e d  d e t  l i l l a 
e x t r a  f ö r  r i k t i g a  h e m

Fö l j  oss  på  Facebook 
och  Ins tagram.

Stora ytor – lätt att hålla avstånd.

Café med 
uteservering!

Facebook:
Sågmyra Country & 
Harvest Festival

Sågmyra 
Country & 
Harvest 
Festival
Skördefest, musik,
pickis utställning 
& käpphästridning 

12 september
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Fikapaus.
Ser du också fram emot att ta en fika på en skön plats i solen? 
Eller att njuta av en svalkande glass i skuggan av ett träd?
För många är fikastunden den bästa stunden på dagen. 
Påtår, någon?

ÄLSKA HALLONÄLSKA HALLON
Servera hallonläsk 
på kalaset! Denna 
dryck och många 
fler tillverkas av 
ett prisbelönt 
familjebryggeri i 
Mora.
morabryggeri.se 

SITT I  SJÖNSITT I  SJÖN
Klassiska Ryggåsstugan i Dala-Järna, som 
lockat besökare sedan 1930-talet, tar 
upplevelsen ända ut i vattnet. Här kan du 
svalka fötterna i Storsjön medan du njuter 
av hembakt fikabröd, bland annat den 
omtalade chokladtårtan, och maträtter 
lagade från grunden. Under högsäsong 
öppet till 22!
Facebook: Ryggåsstugan

GOURMETGLASS GOURMETGLASS FRÅN DALARNAFRÅN DALARNA
Tiramisu, red velvet cake och chai latte är sommarens 
goda nyheter i Rättviksglass svalkande sortiment.
rattviksglass.se

FIKA UNDER ÄPPELTRÄDENFIKA UNDER ÄPPELTRÄDEN
Precis intill Dala-Floda hembygdsgård ligger 
charmiga Hjort-Olârs Kafé. I det lilla huset lev-
de tidigare skulptören Olov Hjort. I dag kan du 
koppla av med god dryck, bakverk eller smör-
gås i den uppvuxna trädgården.
   – Vi vill att det ska vara en upplevelse att 
komma hit, att man som gäst ska bli förvånad 
över vårt stora utbud. Vi bakar urbant i genuin 
dalamiljö, som en väninna uttryckte det. Våra 
gäster gillar den hembakade touchen och vi 

försöker vara nytänkande. Extra allt ska det 
vara! Klassiker som morotskaka och äppel-
tosca har vi alltid, men om vi ställer fram ett 
fat med cupcakes fyllda med jordnötter och 
kolasås, då går kunderna igång på det, säger 
Eva-Karin Lind som driver kaféet tillsammans 
med sin familj.
   – Vi har haft ena benet i Stockholm och det 
andra på mormors fäbod i Dala-Floda. Efter 
att ha njutit av den här miljön på somrarna 
och upplevt bygdens fikakultur, så kände vi att 
det var ”payback time”. Min man Thomas är 
allt-i-allo och i köket jobbar döttrarna Emilia 
och Amanda, som utbildar sig till konditor i 
London. Allt bröd bakas på plats här i köket, 
berättar Eva-Karin och läser upp ett citat ur 
gästboken:
   – ”Sol, fågelsång, kaffe och underbara bak-
verk. Kan det finnas ett bättre ställe!?”. Vi har 
många stamgäster och det är så häftigt när 
äldre damer och killar i 30-årsåldern kommer 
fram och tackar oss för fikat. Det behöver 
de ju inte göra, de har ju betalat för det… En 
kaffepaus hos oss passar ypperligt under en 
utflykt i Dala-Floda i sommar, mellan ett besök 
på Wålstedts gårdsbutik och Redhes loppis & 
kuriosa kanske?
Facebook: Hjort-Olârs
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Hur gör man de godaste crêpesen och galet-
terna? Det vet keramikern Mikaela Willers och 
hennes sambo Jonas Börthas i Vikarbyn, Rätt-
vik. I början av året utbildade de sig i den fran-
ska matlagningskonsten på plats i Bretagne. 
Nu har Jonas byggt om en kiosk intill Mikaelas 

keramikstudio och från och med 1 juli tar de 
emot gäster för lunchservering utomhus.
   – Crêpe är en dessert som tillagas som en 
tunn pannkaka. Smeten vispas ihop av loka-
la ägg, mjölk från Vallkulla Mejeri och Dala 
lantvetemjöl från Widichs. Galetten, som är 
glutenfri, kan göras som både maträtt och 
dessert. I galettesmeten är det endast bovete-
mjöl, vatten och salt.
   Alla rätter serveras på Mikaelas vackra ke-
ramik och på menyn finns flera toppingar att 
välja mellan. Paret har höga ambitioner vad 
gäller lokala råvaror. 
   – Vi ska ha lammkorv från Skattungbyn, 
grönsaker från Massarbäcks och fisk från Siljan. 
Om jag får stor fångst när jag fiskar kan det 
bli rökt abborre eller lax. Jonas har en idé om 
en kolbullegalett och jag ska prova att göra 
maskrossirap. Det kommer även att finnas ve-
ganska alternativ, till exempel med egengjord 
bananglass och rostade sesamfrön. Och så ska 
vi ha de klassiska toppingarna med skinka, ost 
och ägg, samt banan, glass och chokladsås, 
berättar Mikaela som hälsar välkommen till 
Vikarbyns Crêperie i sommar.
Facebook: Vikarbyns Crêperie

Ett besök på Zornmuseet och Zorngården i 
Mora kombineras numera med lunch eller fika 
på Café Zorn. I Emma och Anders Zorns gamla 
stall bakas och tillagas allt från grunden, gärna 
med närproducerade och ekologiska råvaror. 
Caféets digra utbud är en fröjd för ögat.
   – Zorngårdens trädgårdsmästare, Annika 
Lindgren, odlar och driver upp alla sorters 
blommor, även ätbara blommor. Så vi deko-
rerar gärna våra bakverk och sallader med 
blåklint, ringblomma, gurkört och tagetes. För 
mig är det en självklarhet att lägga ned lika 
mycket kärlek och omsorg på utseendet som 
på smaken. Det ska ju både se gott ut och vara 
gott, säger caféägaren Mari Moberg. 
   – Bland bakverken är det mazarinkaka och 
lakritskolapaj som är poppis sommartid. Den 
som är sugen på något matigt kan välja mellan 
sallad, soppa, pasta och paj. Vi erbjuder också 
dagens rätt som kan vara fransk potatissallad 
med rostbiff eller en grön rätt, bakad rotselleri 
till exempel. Vår kock Johan Ädling är jätte-

duktig på vegansk matlagning och varje dag 
försöker vi ha minst en sådan rätt på menyn 
vilket uppskattas av många, även de som inte 
är veganer.
cafezorn.se

FRANSKA DELIKATESSER PÅ DALAVISFRANSKA DELIKATESSER PÅ DALAVIS

ANVÄNDER ZORNGÅRDENS ÄTBARA BLOMMORANVÄNDER ZORNGÅRDENS ÄTBARA BLOMMOR
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Orrholsvägen 1F,  Älvdalen • 0251-100 83
Öppet vardagar 9-18

Vägen till en skönare sömn
Vi har många produkter i ull såsom täcken, kuddar, 
sängar, bäddmadrasser, madrasskydd, plädar, 
mattor, fårskinn, prydnadskuddar, fällar m.m.

Lokalproducerade sängar i Älvdalen

WIBERGS MÖBLER   ORRHOLSVÄGEN 1F   ÄLVDALEN   0251-100 83

Vi har valt att döpa våra 
sängar efter Vasalopps-
kontrollerna, inte bara för 
att vi följer i våra fäders 
spår som möbeltillverk- 
are, utan också för att 
vi vet att våra kunder 
uppskattar vår utmärkta 
kontroll av kvaliteten som 
det innebär att tillverka 
produkterna för hand.
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FLORA
Johannas} }

www.johannasflora.se · 0251-100 66

Välkommen in och botanisera i butiken som 
gör dig bladglad och blomlycklig i en 

charmig miljö med handplockad interiör! 
Vi finns för er, floristerna med blommorna, 

kunskapen och kunden i fokus!

Låt din dag blomma! 

Tre Björnar Vandrarhem i Älvdalen
Vandrarhemmet har tagit emot gäster 

i över hundra år. Här finns tio mysiga rum 
av olika karaktär samt tre hus på gården. 

På Tre Björnar kan du beställa frukost med 
bl a hembakt bröd, lokala charkuterier, 

hemkokt sylt och marmelad. 
De flesta av våra produkter är ekologiska. 

(Välkomna till Älvdalen!)
Welkumner ad Övdalim!

Dalgatan 31, Älvdalen   0251-104 82

DALAMESTER? 
UPPTÄCK DALARNAS 

NATUR MED OSS!

 www.greenowltravel.se

Guidade vandringar och utflykter  med små grupper! 

w

w

Med mycket kärlek och bra råvaror strävar vi alltid 
efter att leverera en helhetsupplevelse med mat och 
dryck. Utifrån era önskemål kan vi leverera såväl 
bufféer som serverade 3-rättersmiddagar och vi 

arbetar gärna med råvaror från trakten!

Störst av allt är kärleken

Hotell Älvdalen · Dalgatan 77, Älvdalen · 0251-105 00 
www.hotellalvdalen.se
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På sin födelsedag i juli gör Isabelle McAllister varje år ett 
glädjesprång från hopptornet i Västannorstjärn, en bad-
plats som familjen gärna besöker varma sommardagar.
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PORTRÄTT

Isabelle väljer 
ett grönare liv
Programledaren, inredaren och poddaren 
Isabelle McAllister fokuserar allt mer på 
miljö- och hållbarhetsfrågor. Och hon 
tänjer på tankarna när det gäller hur 
man kan se på sin bostad. 
   – Det är befriande att ha ett ”Pippi 
Långstrump-hus” i Dalarna. I dag ska allt 
vara så matchat och tidsenligt, så till 
slut glömmer man ju bort att leva.

De senaste två åren har Isabelle bott på Bali 
med sin familj. Men när coronakrisen stängde 
gränserna skyndade de sig hem till sitt hus i 
den lilla byn strax utanför Leksand.
   – Våra barn är åttonde generationen som 
bor här. Huset har gått i arv i min man Eriks 
släkt, hans morfar bodde här tidigare. För tio 
år sedan, när vi fick huset av Eriks mamma, 
undrade jag hur vi skulle trivas. Ingenting hade 
gjorts på 30–40 år, allt var 70-tal med gråbrun 
nålfiltsmatta, stansade orangea linoleumgolv 
och juteväv på väggarna. Nog för att jag gillar 
att bevara men där gick gränsen. Man ska visa 
respekt mot det som varit, men ett hus ska 
användas och levas i, annars lever man någon 
annans liv. Det finns någon slags idé om att 
man ska spara allt, att det ska vara som det 
var förr. Men förr kanske man tog samma tapet 
som grannarna, för att de hade en rulle över, 
så det kanske inte var så tidstypiskt ändå, fun-
derar Isabelle.

Nyfiken och driven
För tv-tittarna är hon känd som en drivande 
och kreativ person. Redan som nittonåring 
startade hon sitt första företag. 
   – Om jag ser en möjlighet så vill jag ta den. 
Det finns någon slags orädsla och nyfikenhet 
i det. Med åren börjar jag kanske bli lite naiv 

också. När jag började med inrednings-tv tänk-
te jag att ”jag är ju ingen snickare men jag är 
händig, så hur svårt kan det vara?”. Sedan finns 
det ju saker jag gjort som blivit tokiga, men 
man lär sig…      
   Det var när Isabelle, som är halvbelgare, 
bodde i staden Gent som hennes tv-karriär 
startade.
   – Någon gav mig rådet att söka till ett 
tv-program som behövde en stylist. Jag gick 
dit i tron om att jag skulle styla en studio men 
provfilmades och fick uppdraget – på flamländ-
ska. Jag har alltid haft en showådra i mig och 
upptäckte att tv-mediet passade mig bra. Åter 
i Sverige jobbade jag med ”Äntligen hemma”, 
”Sommartorpet” och ”Fixa rummet”. 

Skola i djungeln
För två år sedan kände sig familjen redo för ett 
långväga äventyr. Av några kompisar hade de 
fått tips om en bra skola på Bali, Green School, 
och valde att flytta dit. 
   – Vi såg flytten som en investering i barnens 
utbildning och framtid. Della och Beppe gick 
på en internationell skola med tydligt hållbar-
hetstänk och med elever från 47 olika nationer. 
Även vi föräldrar fick chans att lära oss om 
miljö och klimat, skolmaten var vegetarisk och 

"Åren på Bali 
blev som en 

utbildning både 
för oss och barnen"
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skolbussen som hämtade barnen på morgonen, 
drevs av matlagningsolja som samlats in från 
restauranger. 
   Familjen ångrar inte en sekund att de vågade 
lämna det trygga livet i Sverige. 
   – Åren på Bali blev som en utbildning både 
för oss och barnen. Det var så värt det, alla 
borde prova på det. Inte flytta utomlands 
kanske, men vad händer om du förkortar din 
arbetstid eller tar tjänstledigt några månader? 
Den största vinsten var tiden, att vi kunde 
spendera mer tid tillsammans med våra barn. 

Ger lyssnare verktyg 
För Isabelle har frågor om miljö och hållbarhet 
alltid varit viktiga. Att ”taga vad man haver” 
har varit hennes motto när hon byggt och 
renoverat. För att sätta strålkastaren på hur 
man som privatperson kan ställa om till ett 
mer hållbart leverne, har hon tillsammans med 
entreprenören Anna Branten startat podden 
”Förnyarna”. 

   – Vi har tio år på oss att vända den här 
skutan. Man kanske tror att det är bra att kli-
matkompensera, men det funkar inte. I podden 
lyfter vi olika fallgropar och vad vi kan göra 
tillsammans. Vad gäller engagemang finns det 
tre områden som man kan tänka på: 1. Det 
personliga ansvaret, allt från att sopsortera 
till att äta mindre kött (helst bli vegetarian), 
cykla mer eller skaffa en bil som är bättre för 
miljön. 2. Hur du kan påverka frågor på din 
arbetsplats, som produktion, hållbarhet, val av 
underleverantörer… 3. Politiskt engagemang 
och att du sätter dig in i hur de du röstar på 
beslutar om miljön.
   – Jag har börjat skriva på en bok och så 
jobbar jag med en filmproduktion för Informa-
tionscentrum för hållbart byggande. Undersök-
ningar visar att när det kommer till husrenove-
ringar så glömmer folk bort att tänka hållbart, 
så det ska vi göra filmer om. Vi vill hjälpa folk 
på traven, så att de väljer rätt trä och färg och 
så vidare. Annars har jag massor av idéer men 
jag har behövt komma hem och landa. Världen 

Gårdens stora härbre hade stått tomt i många år 
när Isabelle fick en idé om att bygga om det till 
bastu. 
   – Det är ju så fint så jag tänkte att det måste 
användas på något sätt. Ut mot byn ser härbret 
orört ut, mot skogen har vi öppnat upp med 
stora fönster som vi fyndat på Blocket. 
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Isabelle McAllister
BOR I lägenhet i Stockholm och fritidshus 
i Leksand
FAMILJ Maken Erik och barnen Della och 
Beppe
YRKE Programledare, inredare och poddare
AKTUELL Släpper varje vecka ett nytt podd- 
avsnitt av ”Förnyarna”. 
EN LEDIG DAG Då vill jag leta upp olika 
vattenfall i Dalarna, som det i Styggforsen, 
och så vill jag tälta med familjen. 
SOMMARTIPS Gå på byloppis, för att det är 
så härligt att träffa folk och se hur de bor. 
Och så vill jag slå ett slag för den nya 
skateparken i Leksand. 
HEMSIDA isabelle.se

När Baliäventyret fick ett hastigt slut passade 
Isabelle på att ge huset i Leksand lite uppmärk-
samhet. Under våren har hon renoverat hall och 
sovrum på övervåningen. Trägolvet har slipats och 
väggar, dörrar och lister har fått ny färg. 

Familjen McAllister fick två lärorika år på Bali. 
Här en bild från barnens skola, Green School, som 
är byggd av bambu och serverar vegetarisk mat. 
Skolan har en tydlig klimat- och hållbarhetsprofil 
och engagerar även föräldrarna i olika projekt.

är ju lite upp och ned just nu och det är svårt 
att säga vart den här coronagrejen kommer 
att ta vägen. Men ett är säkert, vi måste för-
ändra oss. Vi lever på ett sätt som bidragit till 
virusets spridning – nu måste vi tänka i andra 
banor. 

Smarta val behöver tid
Isabelle menar att den senaste tiden gett oss 
perspektiv på vad som är viktigt i livet. 
   – Jag märker att allt fler köper närproducerat 
och att man väljer landsbygd före stad. Under 
vårt sista år på Bali insåg jag att det främst är 
tiden som får oss att göra andra val. Har jag 
gott om tid gör jag bättre val för miljön, för 
min familj och för mig själv. Till exempel hin-
ner jag tänka ett steg längre när det gäller vad 
jag ska handla och vad jag ska laga för mat. Vi 
är många som gillar att resa, men jag upplever 
att många reser utan att göra research om lan-
det och dess kultur. Saknar inte resan ett syfte 
då? Om man reser för att man inte orkar göra 
något annat än att ligga i en solstol och dricka 
öl, då kan man ju lika gärna stanna hemma.
   Isabelle ska i alla fall koppla av i Dalarna i 
sommar. 
   – Jag gillar att landa i Dalarna, bland kullar-
na. Få lite mer natur och plats och utlopp för 
kreativitet och bara vara. Det är kul att det 
finns en historisk koppling som binder oss till 
huset och att det finns mycket vacker kultur 
och traditioner i landskapet, något som många 
är både måna och stolta över. 
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Eldabutiken Borlänge Mellstavägen 40 | tel 0243 - 23 25 29 

Aktuella öppettider hittar du på vår webb:
www.eldabutiken.se

Eldabutiken Borlänge

A+

Rätt Eldstad  
till Rätt hus och stil 

Vi äR mEd.  
hEla VägEn.

Morfars 
Kammare

Anstahyttan 109, Stora Skedvi • 070-282 10 20

Antikt • Kuriosa • Retro

Boka egen tid 
i butiken för dig 
och ditt sällskap!

Se även vår butik 
på Tradera: 

Morfarskammare

Köper hela eller 
delar av hem.

Information om öppettider, program och 
utställningar finns på www.leksand.se/kultur 
eller vår Facebooksida: Leksandskulturhus

Textilmagi & 
saboterad symmetri

broderi – applikation – lappteknik
från svartstick till Shoowabroderi
2 maj–22 augusti på Leksands kulturhus

SOMMARUTSTÄLLNING 
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0241-79 32 70 • elon.se/bjorbo 
Stationsvägen 1, Björbo

100 år i branschen 
Välkommen!
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E Går du i 
kökstankar? 

Köp vitvarorna 
hos oss!

Paketpris på vitvaror. Vi har märken 
och modeller i alla prisklasser.

Kontakta oss för frågor eller offert!

TORGGATAN 8, SÄTER • 0225-508 29

Livsstilsbutiken i Säter
Här hittar du kläder, 

inredning, barnsaker, 
blommor och delikatesser. 
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Upplev Dala-Flodas fina pärlor!

Små grupper - hållbara äventyr!

- Ekoäventyr med vandring, yoga, 
cykling och god mat.

- Paddelturer, SUP-yoga, skogsbad, 
forspaddlingskurser och yogahelger.

073-814 05 70 · inka@farawayadventures.com
farawayadventures.com

Underbara upplevelser 
utomhus i Dala-Floda

3 6

Välkommen ti l l  en varm 
och mysig mil jö,  inne och ute

L ITEN YOGAFEST IVAL 24–28 JUNI

MORGONYOGA   KVÄLLSYOGA  YOGAHELGER

Hagvägen 107 i  Da la-F loda ·  070-373 18 41 
www.yoga ihagen.se

Ge d ig  s jä lv  en  paus  i  en 
t id  av  mycket  o ro  och  s t ress!

- SOMMARBUTIK MED ÅTERBRUK, 
ANTIKVITETER & KURIOSA

- HANTVERK MED TILLVERKNING & 
OMBEARBETNINGAR AV DRÄKTDELAR 

& ANDRA TEXTILA KREATIONER

REDHES 
HEM & HANTVERK

HOLSÅKERSVÄGEN 8 I DALA-FLODA

 REDHES LOPPIS O KURIOSA ∙ 073-384 65 56
 REDHES HEM OCH HANTVERK ∙ 073-642 11 32



Upplev Dala-Flodas fina pärlor!

• Det ekologiska 
Värdshuset

• Restaurang, hotell 
& konferens
• KRAV- och 

Whiteguide-kök

Välkommen att boka!
info@dalafloda-vardshus.se  •  0241-220 50

Öppet från 12 juni.
Hotell, boende med frukost måndag-söndag.

Restaurang, middag kl 19, onsdag–lördag.
Erbjudanden, se www.dalafloda-vardshus.se

Telefon: 070-224 11 63  |  www.walstedt.se  |  

- Egen kravodling 
- Försäljning av grönsaker och matbröd 

- Det lilla vandringspaketet Fäboro inkl. allt 

Wålstedts gårdsbutik i Dala-Floda

Fika och take away!

Njut av  
HEMBAKAT  

i härlig  
dalamiljö! Åk över 

träbron vid 
kyrkan

Hjortolârs kafé
vid Hembygdsgården i Dala-Floda

Välkomna!
Följ oss på Instagram och Facebook för öppettider!

VÄLKOMMEN TILL 
DIN FÄRSKVARUBUTIK!

Flokullornas 

 KÖK

 Butiksgjorda smörgåsar, 
sallader, smörgåstårtor,

plankor, räkmackor 
och mycket mer!

ÖPPETTIDER 
Mån-fre 7–21 
Lör-sön 9–21

Ring och 
beställ på 
0241-225 94

3 7
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HANDPLOCKADE FAVORITER TILL BARN

Lilla 
önskelistan

5

2

3 8

1. BARNENS UTEBOK
Lekar, recept, odlingstips, pyssel och 
fakta om stort och smått i naturen... 
En bok full av idéer och tips på utom-
husaktiviteter som du kan göra tillsam-
mans med barn. Skriven av biologen 
Karin Runesson i Falun och illustrerad 
av Emilie Bergman. Du hittar boken hos 
din lokala bokhandlare. (Calazo Förlag)

2. MADE IN DALARNA  
Nyöppnade Lilla Du Design i Leksand 
designar och syr barnkläder, som 
denna söta sommarklänning.
lilladudesign.se

3. TILL DJURÄLSKAREN 
Söt på väggen i barnrummet är detta 
konstprint. Motivet heter ”Nyfikenhe-
ten” och trycks efter original av akva-
rellmålaren Sara Norgren på Skógrinn 
Outdoor Art.
skogrinn.quickbutik.com

4. SKÖN SKJORTA
Kläder till kalas och lek hittar du hos 
Kox In i Vansbro. Här en skjorta i 
ekologisk bomull.
koxin.se

5. DEN LILLA SJÖJUNGFRUN
Gosedjur i form av en söt kanin i linne- 
look med broderade detaljer. Finns hos 
Mig & Alice i Säter.
Facebook: Mig & Alice

6. OLD IS GOLD
I antik-, allmoge- och retrobutiken 
Morfars kammare i Stora Skedvi hittar 
du unika detaljer till barnrummet, som 
figuriner, leksaker och skolplanscher 
med mera. 
morfarskammare.com

1

3

4

6
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www.cthbutiken.se

CTH Ericson of Sweden
Huvudbonader från Dalarna sedan 1885

emylittle.se

Ekologiskt till liten och stor

Välkommen in i webbutiken
www.varelse.se / Lager i Mora-Noret

Gungan Heppy - Ull-/silkeskläder 
Solhattar - Ullfleecefiltar 

Tenntrådsarmband
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Lundbo 10 
Dala-Husby

lundboden.se 

Välkommen till vår 
mysiga gårdsbutik. 
Massor av härlig 

inredning i lantlig miljö.

inredning - presenter - textilier

Cirka 15 min 
från Hedemora

Häng med oss Häng med oss 
på Facebook på Facebook 
& Instagram& Instagram

NYGAMMALT 
SECOND HAND

Nygammalt är Hedemora kommuns Nygammalt är Hedemora kommuns 
second hand-butik och en del av second hand-butik och en del av 

Mini Maxi Utvecklingscenter. Mini Maxi Utvecklingscenter. 
Vi har ett brett utbud av husgeråd, Vi har ett brett utbud av husgeråd, 

kläder, textil, böcker/media, möbler mm. kläder, textil, böcker/media, möbler mm. 
Ta gärna en fika när du besöker oss. Ta gärna en fika när du besöker oss. 

Vi har människan och miljön i fokus!Vi har människan och miljön i fokus!

Aktuella öppettider på kommunens 
hemsida samt på vår Facebooksida.

Kraftgatan 8, Hedemora · 0225-347 05Kraftgatan 8, Hedemora · 0225-347 05

Kvalité & Tradition sedan 1963

ericssonsmaleri.se
0225-125 42 Ivarshyttevägen 14, Hedemora

Vi utför kulturmålning & byggnadsvård 
– tillsammans har våra 7 målare mer än 

185 års erfarenhet! Vi har diplomerade färgsättare 
i butiken som hjälper dig med färg & tapeter. 

Vi har stans största tapetutbud!

200 kvm härlig blandning av
 blommor • inredning • kläder

Åsgatan 59 · Hedemora · 0225-100 25

Vårt mål är att du blir glad när du kommer till oss!

Följ oss gärna på instagram 
@blomsterstuganhedemora
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MOS MOSH . PELLE P . SEBAGO . BOOMERANG
J. LINDEBERG . STENSTRÖMS . PART TWO m.fl.

ÖPPET I SOMMAR:
Må–fr 9.30–18.00, lunch 13.00–14.00
Lördag 9.30–13.00
29/6–30/8: Må-fr kl.9.30-17.00
0240-700 33, Risgatan 2, Smedjebacken
brodernabergstroms.se

HEMMA ÄR BÄST 
Sommarens outdoor produkter 

finns nu i vårt sortiment!

Varmt välkommen!

J�tul Terrazza XL

Mors� Forno

Mors� Forno Ugn

Mors� Forno Gas

J�tul Galio Corten

J�tul  Lighthouse 

Kan ej kombineras med andra erbjudanden.  För mer information om avbetalningslösningar kontakta din Eldabutik.

www.eldabutiken.se
Aktuella öppettider hittar du på vår webb:

Eldabutiken Hedemora  Österbyvägen 26   |   tel. 0225-71 17 04    
Eldabutiken Aveste Koppardalsvägen 8   |   tel. 0226-76 20 00
Eldabutiken Borlänge  Mellstavägen 40   |   tel. 0243-23 25 29    
Eldabutiken Mora  Skolvägen 6  |   tel. 0250-58 50 00 
Eldabutiken Hudiksvall  Köpmanbergsvägen 8   |   tel. 0650-101 80

Österbyvägen 26, Hedemora 0225-71 17 04
www.mur-kaminkultur.se

OUTDOOR

Sommarens outdoor-
produkter finns nu i 

vårt sortiment!
Varmt välkommen!



Överbrygga företagets 
utmaningar tillsammans 
med oss
Kreativitet och drivkraft är viktiga egenskaper 
för att brygga över de utmaningar som Corona-
viruset skapar för företagen. 
 

För att lyckas behövs kapital och ekonomisk 
rådgivning från erfarna rådgivare, det finns hos 
oss på Almi. 
Du som ser möjligheter att ta klivet över krisen, 
kontakta oss.  Du hittar oss på almi.se/dalarna
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Återbrukaren

I en butikslokal som länge varit en mötes-
plats, tidigare som närbutik, klädekipering 
och cigarr- och pappershandel, har Furudals
Retro precis flyttat in.  
   – Det känns helt rätt att ha en retrobutik 
i Furudal, det passar så bra här på orten. I 
min butik ska man trivas och slappna av, ta 
en fika och känna harmoni, tycker Susanne 
Bergvall som drog igång verksamheten förra 
sommaren. 

På Furudals Retro säljs i första hand möbler 
och inredning från 1950- till 1970-talet, unika 
produkter av hög kvalitet. 
   – Jag är väldigt intresserad av designen och 
kvaliteten som möbler och inredning från den 
tiden borgar för. Historiken är ofta intressant 
och jag gillar att delge den till kunderna, det 
är berikande. Jag vill ge kunderna inspiration 
och inredningsglädje – det ska kännas som en 
upplevelse att komma in här där de kan hitta 
personliga saker att inreda sitt hem med, säger 
Susanne som ivrar för återbruk och spridandet 
av en hållbar livsfilosofi. 
   Under sommaren säljs också säsongsrelate-
rade produkter, som designkylväskor, picknick-
väskor, solstolar från 1960-talet och roliga och 
festliga sommarhattar.

Lindberg och Larson
Varje vecka fylls butikssortimentet på med 
noga utvalda varor som Susanne köpt in på 
loppisar, auktioner och från dödsbon. Vilka 

formgivare och föremål efterfrågas mest? 
   – Det är helt klart Stig Lindberg och Lisa 
Larson. Stig var så mångsidig – han gjorde allt 
från porslin till textilier. Just textilier säljer jag 
bra av. Efter förra sommarens stora utställning 
av systrarna Jobs alster på Thielska Galleriet 
i Stockholm har jag märkt ett ökat intresse 
för Jobstryck från 1950- och 60-talet, speciellt 
deras dukar i retrostil. 
   Susanne ser även ett ökat intresse för retro-
leksaker.
   – Jag säljer mycket av gamla BRIO-leksaker, 
äldre leksaker med samlarvärde och många 
spel, pussel och fina barnböcker. LP-skivor för 
barn säljer också bra, kanske för att dagens 
småbarnsföräldrar känner igen dem. 
   Kundgruppen utgörs till stor del av unga 
människor. 
   – Jag ser en väldig medvetenhet hos dem 
som precis bildat familj och köpt hus. Folk blir 
mer och mer medvetna om hur man kan ta till 
vara äldre produkter och styla sitt eget hem i 
en personlig stil.

Fika med nostalgi
Tillsammans med några andra aktörer på 
orten, Mireille van Ruiven och Willem Terste-
gen på Näsets Marcusgård och Kärsti Hård på 
Snitths Hantverksbageri, har Susanne flera idé-
er som man hoppas kunna verkställa framöver. 
Först ut är ett samarbete med Kärstis bageri 
som ligger tvärs över vägen.
   – I sommar kan man sitta hos oss båda och 
fika. Sortimentet av sju sorters kakor blir då 
nostalgiskt, som sju sorters kakor, radiokaka 
och schackrutor. Kaffet serveras så klart ur 
tidsenliga koppar. Hos Kersti är det morgonsol 
och på min butiksveranda är det kvällssol… 
   Susanne slipar och oljar in teakmöbler och 
Mireille hjälper henne med möbeltapetsering. 
Hon tar sig gärna an inredningsuppdrag också.
   – Bland annat har jag inrett ”Supermånen” 
i retrostil, det är ett unikt boende högt upp i 
ett träd på Näsets Marcusgård. Till den gården 
kommer många långväga gäster som blir nyfik-
na på inredningen och sedan kommer hit och 
handlar hos mig, berättar Susanne som hoppas 
hålla butiken öppen alla dagar i sommar. 

Facebook: Furudals Retro 

INRED MED RETROPRYLAR



Bjud in till bröllopsfest/släktträff/konferens på vår gård med bevarad 
charm och moderna bekvämligheter. Gården är 285 kvadratmeter 

stor och rymmer ett fantastiskt vardagsrum med sju meter i takhöjd 
och en enorm öppen spis, sju sovrum och ett stort kök. Laga maten

själv eller beställ catering – vi kan rekommendera lokala krögare. 

Myrängsgården ligger 300 meter från Orsasjön och har egen 
badplats, äng och skog. Vi tipsar gärna om olika aktiviteter t ex 

fäbodvandring, historiska event av Täpp Lars och Zornhelg.

Boka via airbnb.com/h/myrangsgarden eller 
boka@myrangsgarden.se. Endast slutna sällskap.

Våmhusvägen 486 · Mora 
airbnb.com/h/myrangsgarden

Myrängsgården
Dalaromantik i Mora
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Anna & Anders Design
Kyrkogatan 6, Mora  ·  073-929 51 16

Mysig sommarbutik i centrala Mora med inredning & presenter. 
Vi har även 30 smaker av den goda Rättviksglassen. Välkommen!

Vi har valt att hålla Våmhus Gammelgård
stängd i sommar. Vår förhoppning är att öppna 

gården under höstmarknaden i september. 
Se vår hemsida för eventuella ändringar. 

Vill du köpa Våmhuskorgar/hårarbeten? 
Välkommen att kontakta oss för beställning.

Vill du hjälpa oss? 
I sommar lägger vi tid och kraft på att ta hand 
om vår vackra gammelgård. Vi ska renovera, 

fräscha upp och gå igenom samlingar och arkiv. 
Hör av dig till oss om du vill hjälpa till!

Lintjärnsvägen 25, Våmhus  ·  0250-452 60 
hembygd.se/vamhus

Öppet hela året. För öppettider se  
FB och hemsida TRADSPIRA.SE

Grund Kristina Andersson
Mora, Svensk tillverkning

Uppskatt
ade 

pres
enter

 fö
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Bageributiken

Gärde stationsvägen 11 • 0247 – 448 20 • leksands.se

Mån - Fre 09.30-18.00, Lör 10.00-15.00, Sön 11.00-15.00
Sveriges nationaldag: 6/6 11.00-15.00, Midsommarafton: 19/6 10.00-15.00,

Midsommardagen: 20/6 11.00-15.00

Här i Leksand har vi bakat knäckebröd sedan 1800-talet. Vid vårt bageri 
söder om Leksand hittar du vår fina bageributik. Här kan du köpa gott 

knäckebröd, knäckebrödsburkar, lokal mat, souvenirer och heminredning 
från bygden. Vi har även en fin servering där vi 

serverar glass och knäckepizza.

Fantastisk sill! 
Fantastiskt goda sillar 

från Klädesholmen.

Smakrik ost!
Det lilla mejeriet med 

fantastiska ostar!

God korv!
Fantastiska korvar
från Siljans Chark.

Brödburkar. Dalkulla glass. Lokalt hanverk.

Grådö Bré!
Från Hedemora.

Med smör och raps. 

Vi har de goda knäcketillbehören!

En massa mer!

Vi reserverar oss för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

Tillhör du
en riskgrupp?

Besök leksands.se
och läs om hur vi 
kan hjälpa dig. 
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Vi hälsar dig välkommen att besöka Siljansbygdens matproducenter under en hel 
helg. Gör din egen äventyrsresa och möt människorna bakom råvarorna och maten. 
När vägen är kort mellan åkern, hagen och ditt matbord så smakar det så mycket 
mer – och vårt landskap blir så mycket rikare. Kom, dofta, smaka, stanna, ät och 
njut. Låt dig inspireras av allt det goda som våra producenter erbjuder. Många av 
aktörerna har dessutom öppet hela sommaren eller året runt.
matruntsiljan.nu

MAT RUNT SILJAN

Hösten är skördetid och då 
vill vi ställa till med fest!

4 74 7

4–6 SEPTEMBER4–6 SEPTEMBER

M AT  RU N T 
S I L J A N
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Upplev livet på landet med äkta 
mathantverk. Hundratals smaker från 
eget syltmakeri, skapade av handen 

med lokala råvaror och kunskap.
På gården finns flertalet djur att besöka.

Öppet: Lördagar i juni 11–16                                                                               
Sommardag i Gärdsjö 27–28/6 11–16                                             

Onsdag–lördag i juli 11–16. 
5-6/9 Mat runt Siljan  

BJÖRGÅRDEN
Syltmakeri • Fika • Gårdsbutik                                                                                                               

Övre Gärdsjö · Rättvik · 070-301 91 77
bjorgarden.se

Här serveras maträtter och bakverk 
tillagade/bakade från grunden, gärna 

av lokala råvaror, i eget kök och bageri. 
Vi har ett brett utbud av varma och kalla 
drycker från såväl lokala leverantörer som 
utländska. Vi har fullständiga rättigheter. 
Från och med 20/6 öppet alla dagar 8–17.

Quiz på vår mysiga uteservering 9/7 
och 23/7 17–19. Boka bord! Välkommen!

Följ oss på Facebook och Instagram.

CAFÉ ZORN
Café i stallet på Zorngården

Vasagatan 34 · Mora · 0250-150 20
cafezorn.se
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Välkomna att besöka vår gård och gårds-
butik där du hittar grönsaker och mat- 
produkter efter säsong. Vi har ett brett 
sortiment från gården, men även från 

andra producenter i vår närhet. 
Betande djur i hagarna runt gården. 

Välkomna hit och njut av naturen och 
stillheten. Se Facebook för aktuell info.

ERKERS LANTGÅRD 
Levande gård med gårdsbutik

Laknäs Sturängsv. 20 · Tällberg · 070-690 46 24
Facebook: Erkers Lantgård

w
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  Vi är ett litet företag med stor passion Vi är ett litet företag med stor passion 
för choklad. Butik med egen tillverkning för choklad. Butik med egen tillverkning 

av bl a praliner, dalahästar i choklad, av bl a praliner, dalahästar i choklad, 
smaksatta kakor, presentförpackningar smaksatta kakor, presentförpackningar 

till olika ändamål. Öppet mån–fre 12–16. till olika ändamål. Öppet mån–fre 12–16. 
Mat runt Siljan 4–5/9 11–16. Välkommen! Mat runt Siljan 4–5/9 11–16. Välkommen! 

Följ oss på Facebook och Instagram.Följ oss på Facebook och Instagram.

Badhusgatan 7 · Rättvik · 070-222 10 16 
dalachoklad.se

DALACHOKLAD
Chokladbutik i Rättvik

I butiken, vid fontänen på Torget i Rättvik, 
hittar du produkter från olika mathant-
verkare i Dalarna. Ett stort sortiment av 
välsmakande sylter och marmelader från 
Björgården, chilisåser, fantastiska ostar 

och ett stort urval av senap i världsklass. 
Även nybakat surdegsbröd, rapsolja, 

honung och grilloljor.

Torget · Rättvik · 0248-100 86 
handslaget.nu

HANDSLAGET
Konst- och mathantverk

Välkommen till vårt gårdsmejeri 5 km 
norr om Orsa. Här i Hansjö tar vi hand om 
produkten hela vägen från gräsfrö till våra 

vällagrade smakrika ostar. Vi tillverkar 
grillost, brieost, blåmögelost, hårdost, 
yoghurt och filmjölk. Besök gärna vår 
självbetjäning, öppen varje dag 11–20. 
Följ oss på Facebook @Hansjö Mejeri.

HANSJÖ MEJERI
Riktig ost från Orsa

Mässvägen 4 · Orsa · 073-022 96 19
hansjomejeri.se
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Besök vår gårdsbutik högst upp i 
Skattungbyn där vi erbjuder ett brett 

sortiment av charkvaror, allt hantverks-
mässigt producerat, i liten skala.

Utflyktsmål i juli vecka 27–30
Borgs Gammelgård Café & loppis

Galleri på G & Trädgård
Korvfabrikens Gårdsbutik

KORVFABRIKEN
Kött, chark & mathantverk

Stavasgata 12  · Skattungbyn · 073-086 53 82
korvfabrikens.se 

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

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

blomkål, morot och rödbeta. 
Öppet hela sommaren, mån–lör 10–19. 
För senaste nytt om aktuella grönsaker  
– besök vår hemsida eller Facebooksida.

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

MASSARBÄCKS AB
Ekologiska grönsaker

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

Vi bakar allt från grunden av surdeg och 
använder i möjligaste mån svenska och 
ekologiska råvaror. Degen knådas för 

hand och bröden får jäsa länge så de blir 
smakrika. Vi säljer mörka och ljusa mat-

bröd, bullar och kakor. Välkommen in och 
handla eller ta en fika i vårt fina bageri.

Följ oss på Instagram och Facebook.

SNITTHS HANTVERKSBAGERI
Bageri i Furudal

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

H A N T V E R K S B A G E R I
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Efter ett generationsskifte för snart fyra år 
sedan tog Emma och Johan över lantgården 
som hans föräldrar byggt upp från grunden. 
I dag är det Johan som ansvarar för korna 
medan Emma tar hand om odlingarna och 
den sommaröppna gårdsbutiken.
   – Jag drar själv upp alla grönsaksplantor 
från frö. I växthusen, på totalt 450 kvadrat-
meter, växer tomat, paprika, chili, gurka och 
nätmelon och i frilanden odlar jag sallater, 
rädisor, kål, ärtor och bönor med mera. Från 
maj börjar vi sälja plantor och från mitten 
av juni övergår vi till försäljning av grönsa-
ker, berättar Emma som tycker om att ge 
kunderna det där lilla extra. 
   – Jag delar gärna med mig av mina kun-
skaper om hur man kan ta hand om sina 
plantor på bästa sätt, det uppskattas av 
kunderna, speciellt nu när allt fler väljer att 
odla hemma.  
   I gårdsbutiken finns ett sortiment av går-
dens egna produkter samt varor från andra 
producenter i närområdet. Gårdens nötkött 
erbjuds också till försäljning.                                                       
   – Det går bra att beställa lådor med kött-
färs och delikatessbitar, till exempel en-
trecôte, filé, biff, fransyska och innanlår. Vi 
säljer även våra egna korvar som produceras 
av Mora Salt & Rökning. Kanske blir det en 
liten hörna med kryddor från Öland också, 
funderar Emma som vuxit upp mellan havet 
och Stora Alvaret.

Äta efter säsong
Familjens lantbruk omges av vidsträckt åker- 
och betesmark, med en glittrande Siljan 
inom räckhåll. 
   – Vi märker att det är många som vill 
komma ut på landsbygden och uppleva 

lugnet. Nästan varje dag har vi besökare 
som kikar på korna och kalvarna som betar 
i hagarna intill gården. Växthusodlingen är 
på stark uppgång men det är köttproduktio-
nen som ännu utgör basen i verksamheten. 
Vi har plats för totalt 150 köttdjur av rasen 
Simmental, berättar Johan och fortsätter: 
   – För mig är det viktigt att väcka förstå-
else för det här med livsmedelsproduktion, 
vare sig det gäller kött eller grönt. Det är 
inte meningen att matvaror ska fraktas hit 
från andra sidan jorden när vi kan producera 
maten här. Vi måste också lära oss äta efter 
säsong. Det har vi ju inte behövt tänka på 
då alla råvaror går att köpa i handeln året 
runt. 

Bjuder in till skördefest   
Att återskapa det gamla beteslandskapet på 
Laknäs udde ser paret som ett viktigt mål. 
   – Med en kombination av maskiner och 
djur kan vi ta fram det öppna landska-
pet igen. Många uppskattar att vi börjat 
förvandla vildskog till vackra björkhagar, 
fortsätter Johan.
   Under Mat runt Siljan i september plane-
ras flera aktiviteter på gården.                                       
   – Vi vill gärna bjuda in utställare till en 
liten marknad. Johan spelar i bandet Tivoli 
Blå, så det vore kul om de kunde bjuda på 
en show på kvällen. I min fotoateljé skulle vi 
kunna ha en utställning och så ska jag fråga 
svärmor om hon kan baka i bagarstugan, 
lovar Emma.
  
Facebook: Erkers Lantgård

Trivs bäst i Trivs bäst i 
öppna landskapöppna landskap
I Laknäs, Leksand, jobbar Emma och Johan 
Erkers hårt för att kunna tillgodose den 
stora efterfrågan av närodlade grönsaker 
och kött av gårdens djur.
   – Vårt mål är att man ska kunna komma 
till vår gårdsbutik och handla hem en kom-
plett middag med närproducerade råvaror.
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Vår inredningsexpert
Maria färgsätter även
utomhus. 

MEDLEMSERBJUDANDE 
 

20%
SOMMARPRISER

DEMIDEKK 
FASADFÄRG 10 L

Vår expert Rolffasad
hjälper dig med olika
åtgärder för din fasad.
 

Limsjöänget 3, Leksand
Tel: 0247-100 64
Öppet: Mån-fre 07.00-18.00
Lör 10.00-14.00 Sön Stängt

MER FÄRG I LEKSAND

Räntefritt 
upp till
12 mån

DEMIDEKK INFINITY
Vår allra bästa utomhusfärg

Självrengörande

Överlägsen glans- och kulörhållbarhet

Skydd mot beväxning

Vattenavvisande

Regnsäker på kort tid

Vår inredningsexpert
Maria färgsätter även
utomhus. 

MEDLEMSERBJUDANDE 
 

20%
SOMMARPRISER

DEMIDEKK ULTIMATE
10 L
Obs! Gäller ej Ultimate Helmatt eller 
Demidekk Infinity

Vår expert Rolffasad
hjälper dig med olika
åtgärder för din fasad.
 

Räntefritt 
upp till
12 mån

DEMIDEKK INFINITY
Vår allra bästa utomhusfärg
Självrengörande

Överlägsen glans- och kulörhållbarhet

Skydd mot beväxning

Vattenavvisande

Regnsäker på kort tid

Skydd mot beväxning

Den smutsavvisande ytan minskar risken för 
mögel och alger och innehåller effektiva biocider

Självrengörande

Överlägsen glans- och kulörhållbarhet

Skydd mot beväxning

Vattenavvisande

Regnsäker på kort tid

Räntefritt 
upp till
12 mån

MEDLEMSERBJUDANDE 
 

20%
SOMMARPRISER

DEMIDEKK 
FASADFÄRG 10 L

Limsjöänget 3, Leksand
Tel: 0247-100 64
Öppet: Mån-fre 10.00-18.00
Lör 10.00-14.00 Sön Stängt

MER FÄRG I LEKSAND

INFINITY 
- vår allra bästa utomhusfärg

Självrengörande

Överlägsen glans- och kulörhållbarhet

Skydd mot beväxning

Vattenavvisande 

Regnsäker på kort tid Räntefritt 
upp till
12 mån

Erbjudandet gäller t o m 31/7

Vår inredningsexpert
Maria färgsätter även
utomhus. 

Vår fasadexpert Rolf
hjälper dig med olika
åtgärder för din fasad.
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leva & bo
INREDNING  PRESENT  CAFÉ

Sturängsgattu 6, Tällberg ∙ 0247-503 22

Välkommen att strosa 
runt i butiken, ta en paus 

med en fika eller glass.

SOMMARTIDER!

Utökade öppettider i sommar, 
se hemsidan www.levaobo.com0247-601 80 ‧ 070-326 01 80 ‧ soltagtgarden.se

Varmt välkommen till oss på 
pensionat Soltägtgården med en 

vidunderlig utsikt över Siljan. 
Här bor du i fullt utrustade lägenheter 

eller i dubbelrum med frukost.  
Vill du bara komma på en fika eller 

lättare lunch har vi öppet i vårt 
kafé lördagar och söndagar kl. 11–16. 
Hoppas vi ses! /Kajsa & Francisco 

pensionat_soltagtgarden soltagtgarden

Välkommen till Leksands Välkommen till Leksands 
största och mysigaste glasscafé!största och mysigaste glasscafé!

- 24 smaker från vår lokala 
glassmakare Rättviksglass

- Gräddglass, sorbet och veganglass
- Trädgårdsservering

Fiskgatan 1, Leksand  |  cafealle.se  |  



MARINERAD KALLSKUREN 
FLÄSKFILÉ MED TOMATDRESSING

MATVETESALLAD MED 
GRANATÄPPLE, FETAOST OCH MYNTA

KALLRÖKT LAX MED 
CITRONSYRAD RÖDLÖK OCH ÖRTER

5 4
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Saras Smaker
Nu längtar vi efter att få bjuda släkt och vänner på mat och härligt umgänge på verandan. 

Dalalivs egen kock, Sara Nyström i Insjön, har satt ihop tre recept på smakrika maträtter 
som är lätta att tillaga. De här rätterna går att förbereda i god tid – så att det bara 
är att ställa fram dem på bordet när gästerna är på ingång. Smaklig sommarmåltid!

MARINERAD KALLSKUREN 
FLÄSKFILÉ MED 
TOMATDRESSING
1 hel fläskfilé, c:a 600 g
1 msk smör 
salt & svartpeppar

Putsa bort senor och fett 
från filén. Salta och peppra 
hela filen och bryn den sedan 
hastigt i smör i het stekpanna. 
När filén är brynt på alla sidor 
lägger du filén i en ugnssäker 
form och låter den gå klart 
i ugnen på 125 grader i c:a 
25–30 minuter tills den når 
en innertemperatur på 70 °C. 
Ta ut ur ugnen och låt svalna 
helt. Filén kan tillagas kvällen 
innan servering. 

Dressing
10 marinerade soltorkade 
tomater
1 vitlöksklyfta
0,75 dl rapsolja
0,5 dl kallt vatten
1/2 kruka färsk basilika
10 färska oreganoblad 
1 msk vitvinsvinäger
salt och svartpeppar

Vid servering
6 rädisor
0,5 dl hackad persilja
färska oreganoblad 
Blanda allt (utom salt och 
svartpeppar) i en mixerskål 

och mixa till en slät dressing. 
Smaka av med salt och svart-
peppar. Skär fläskfilén i tunna 
skivor och lägg upp dem på 
ett fat. Ringla över dressing-
en så att den täcker köttet. 
Dekorera med rädisor i tunna 
skivor, hackad persilja och 
oreganoblad. 

KALLRÖKT LAX MED 
CITRONSYRAD RÖDLÖK 
OCH ÖRTER 
300 g kallrökt lax, skivad
1 rödlök
1/2 citron
0,5 msk socker
1 krm salt
1 dl grovhackad gräslök
1 dl grovhackad dill
1,5 dl färska groddar

Skala och skär rödlöken i 
skivor, c:a 0,5 cm tjocka. Lägg 
löken i en burk med lock. 
Pressa i den halva citronen 
och strö över socker och salt. 
Sätt på locket och skaka se-
dan burken så att allt blandas 
ordentligt. Låt löken stå och 
syras i kylen med locket på 
i minst 1 timme. Skaka om 
burken några gånger under 
tiden. Vid servering lägger du 
upp laxen på ett fat och strör 
över groddarna, gräslöken och 
dillen. Toppa med den syrade 
rödlöken.

MATVETESALLAD MED 
GRANATÄPPLE, FETAOST 
OCH MYNTA 
4 portioner helt 
matvete, kokt
1 tärning grönsaksbuljong 
1 granatäpple
15 körsbärstomater
150 g fetaost
20 myntablad
20 basilikablad
2 msk vitvinsvinäger
2 msk mild olivolja
0,5 krm salt 
1 krm svartpeppar

Koka matvetet tillsammans 
med grönsaksbuljongen enligt 
anvisningar på matveteför-
packningen. Häll av vattnet 
och låt vetet svalna på ett 
stort fat. Dela granatäpplet 
och gröp ur alla kärnor och 
lägg dem åt sidan så länge. 
Skär körsbärstomaterna i 
tunna skivor. Strö över tomat-
skivor och granatäppelkärnor 
över matvetet. Smula över 
fetaosten och strö över myn-
ta- och basilikabladen. Rör 
ihop vinäger, olivolja, salt och 
svartpeppar till en vinägrett 
och ringla den över hela mat-
vetesalladen.

MATVETESALLAD MED 
GRANATÄPPLE, FETAOST OCH MYNTA



Det händer att jag döper en klänning efter en kund.  
Som Birgitta, klippt i ett vackert bomullstyg från Frankrike. Titta gärna på min hemsida för  

smakprover och välkommen till min butik och ateljé i Siljansnäs om du söker något som passar just dig.  
Ring för öppettider.

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

Birgitta i Fornby.

Pirjo Design annons sommar 2020.indd   1Pirjo Design annons sommar 2020.indd   1 2020-05-12   12:222020-05-12   12:22
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Vackert beläget 
på Björkbergets 

sydsluttning
 Hyr en stuga, spela minigolf

 eller besök vårt café. 
Välkommen till oss på berget!

Siljansnäs Stugby

 siljansnasstugby.com
070-549 60 76 · 076-319 03 31

Buffils Annas väg 20, Siljansnäs

siljansnas_stugby        siljansnas stugby

Möbel- 
tapetserare & 
sömmerska

Välkommen till systrarna
Holding i Siljansnäs

Björkbergsvägen 67
0708-85 08 68 • 0702-08 16 83

vastibyns.se • vastibyns@gmail.com

Klä om din 
älsklingsmöbel!

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

Tyger från bl a
Morris

Sanderson
Designers Guild

Nadja Wedin
Swaffer

073-532 37 23 | dalahander.se | info@dalahander.se

Fritidshusägare:Kontakta oss om 
stugservice så hjälper vi dig med smarta tjänster!

Alltid till hands

Räcker 
händerna 
inte till?
Vi erbjuder tjänster till 
privatpersoner & företag 
Städning, fönsterputsning, 
flytthjälp, flyttstädning, träd-
gårdsarbete, häckklippning, 
trädbeskärning, slyröjning 
och trädfällning.
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Skafferiet

5 8

GÅRDSBUTIK MED KRAV_ODLAT
Fyll ditt skafferi med grönsaker från 

Hultåsa gård i Falun. Här odlas tomater, 
gurkor, bönor, sallat, persilja, broccoli, 
vitkål, vitlök, squash, purjolök, potatis 

och örter. Du kan även köpa hem en bukett 
med sommarblommor och eterneller.

hultasagard.se

ROSENCHOKLAD 
Unna dig handgjorda 
praliner av äkta belgisk 
choklad. Här nya chok-
ladsmaken Pink Ruby i 
pralinform med fyllning 
av Baileys. Pralinerna 
tillverkas av Evi Backel- 
jau i Furudal som även 
driver bed and breakfast 
och sommarkafé i en 
gammal skola. 
Facebook: The Mangevie 
Choklad Furudal

KANEL & KUMMIN
I Brödlevas lokaler i Stora Skedvi bakar Maria Vesterbacka Last och 
James Last bullar och bröd på surdeg av gamla kulturvetesorter 
som enkorn, emmer, dinkel och Ölandsvete. Bland vedugnsbage-
riets nygräddade sortiment är brödet Emmersur och frukt- och 
chokladbrödet extra populära. 
Facebook: Kanel & Kummin Vedugnsbageri

VALLKULLA MEJERI 
Rättvikarna Knis Anna Ersdotter Björklöf och 
Jerk Gumuns har startat ett gårdsmejeri. Av 

mjölken från gårdens fjällkor tillverkar de mö-
gelostar, filmjölk, smör, långlagrade hårdostar 
och andra mejeriprodukter som säljs på Karl 

Tövåsens fäbod i sommar.
Facebook: Vallkulla Mejeri

MICROGREENS 
FRÅN RÄTTVIK 

Fulla av mineraler, vitaminer och 
antioxidanter är de gröna nyttig-
heterna som odlas av Isa Pherson 

i Rättvik. Välj bland krasse och 
skott av solros, ärta, broccoli 

och rädisa. Perfekt att strö över 
salladen och smörgåsen. 

Facebook: Microgreens Rättvik



5 9

Djupvik 8 i By Kyrkby

Varmt välkommen till 

Öppettiderna kan ändras. 
Aktuell meny och öppettider finns

på Instagram och Facebook.

Getgårdens cafÉ

Alla sittplatser är utomhus 
i vår stora trädgård. 

Öppet fredag–söndag kl. 10–16. 
Pizzakvällar lördag kl. 16–18. 

www.hermansbistro.se

eko | magisk miljö | hembakat | glass | lunch | vego 
 Vid St Tuna kyrka, Borlänge | TIS-SÖN 11-18 | 070-74 73 163 |           Café Frostbrunnsdalen   

Klipp ut 
annonsen

10% rabatt
på lunch & fika



Hantverkaregatan 4, Leksand   0247-343 20   Webbshop: www.lantlivinredning.se

BRUKA DESIGN ∙ HOUSE DOCTOR ∙ FLOS 
DAY BIRGER ET MIKKELSEN ∙ ERNST ∙ TELL ME MORE 

ARTWOOD ∙ DBKD ∙ HALLBERGS BELYSNING   
OLSSON & JENSEN ∙ TINE K ∙ MADAM STOLTZ 

KLONG ∙ BOEL & JAN ∙ SECOND FEMALE
FURNINOVA ∙ BUD TO ROSE ∙ MATEUS 
SOAKED IN LUXORY ∙ TWIST & TANGO 

med flera...

Lifestylebutik med 
ett brett utbud av 

inredning & kläder. 
Välkomna!
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Norsga t an  23 , Leksand

My  Lady  by te r  namn  t i l l

I n sp i re ra s  och  fö l j  o s s  på  I n s t a g r am 
@fash ion_o f_brands_ leksand

HIS  & 
HER

LEKSANDSV 2. 0247-341 44
VARDAGAR 10–18, LÖRDAGAR 10–15

PRESENTALEKSAND.SE     PRESENTALEKSAND

ETABLERAD 1912

KÖKSBOD      TE      KAFFE      PRESENTER

Noggrant utvalda 
produkter i en härlig mix

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

Sommarnytt från

Finns i flera modeller i dam & herr



#dalavego
I förra Dalaliv bjöd Solgårdskrogen i Nittsjö på 
vårpizza, i det här sommarnumret skickar vi 
stafettpinnen vidare till Eleonor Håkansdotter som 
driver härliga Café Frostbrunnsdalen i Borlänge.
Facebook: Café Frostbrunnsdalen

#dalavego
Genom att tagga bilder på vegetariska eller 
veganska rätter med #dalavego så tipsar 
du andra om gröna matupplevelser från 
Dalarnas caféer, restauranger och krogar. 

6 2
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PAJDEG
1 dl havregryn

3 dl kokta kikärtor 
0,5 dl rapsolja, varmpressad

0,5 tsk salt
0,5 dl sesamfrö

Mixa havregryn till ett mjöl i mat- 
beredare eller med stavmixer. Tillsätt 
kikärtor, olja och salt och mixa till en 
jämn deg. Vänd ner sesamfröna och 

arbeta ihop till en mjuk och följsam deg. 
Tryck ut pajdegen i en form, cirka 26 cm
 i diameter. Förgrädda i mitten av ugnen 

i 10–15 minuter i 200 grader.

FYLLNING 
150 g späda gröna blad (1 liter

 hårt packade), t ex nässlor, kirskål, 
löktrav, svinmålla, våtarv

1 rödlök
rapsolja, varmpressad

salt
400 g silkestofu
3 dl havregrädde
3 msk potatismjöl

2 vitlöksklyftor
2 msk näringsjäst-flingor (Bjäst)

1,5 msk vitvinsvinäger
svartpeppar

15 körsbärstomater

Skölj de gröna bladen, låt rinna av och 
hacka grovt. Finhacka halva rödlöken, 

spara resten till dekoration. Fräs löken i 
rikligt med olja. Tillsätt bladen och låt 
fräsa med i några minuter. Salta efter 

smak. Mixa resterande ingredienser samt 
1 tsk salt och peppar efter smak till en 
slät fyllning. Använd matberedare eller 

stavmixer. Vänd ner den frästa 
blandningen och häll ner fyllningen 
i pajskalet. Skiva resterande rödlök, 
halvera tomaterna och fördela dem
 i fyllningen. Grädda pajen i mitten 

av ugnen i cirka 35 minuter i 
200 grader, tills fyllningen har 

stannat och fått en fin yta.

Frostbrunnsdalens 
vilda växtpaj

6 3
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Öppettider på knivatradgard.se •         •  

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

TRÄDGÅRDSBUTIKEN MED  
PLANTOR & REDSKAP, KRUKOR & KUNSKAP

Dalarnas Hemslöjd
Stora Torget 

791 71 Falun
023-151 31

dalarnashemslojd@telia.com
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HANDLA LOKALT! 
Gynna små unika butiker i din närhet

på valfritt 
plagg*

20 % 
RABATT

Stigaregatan 2-4 • 023-666 55 00 • Fri entré
För öppettider: www.dalarnasmuseum.se

ARVID
BACKLUND 
Gipsskulpturer

OHTSEDIDH 
Samiska kulturyttringar i mellansverige

Åsgatan 6 D, Falun 076-022 87 15
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Boka ljusstöpning måndag–fredag 
kl 10.00–15.00 under hösten 2020.
För detaljer om öppettider och ljusstöpning, 

se hemsidan www.faluljus.se

023-634 55 . Bondegatan 19, Falun (Gruvrondellen)

Falu Ljusstöperi
& Butik

Krongårdsvägen 16 vid FALU Gruva

norrgardeninredning.se023-702 24 40

inredning ∙ möbler ∙ kläder ∙ smycken

GJUTHUSET
Café & butik

Varmt välkommen till oss vid 
Gruvan i Falun. Allt är bakat på 
plats med kärlek och omsorg! 

Vi har fikabröd för alla smaker, 
goda matiga smörgåsar samt 

kalla och varma drycker! 

Facebook: Gjuthuset café & butik, vid Gruvan i Falun
079-337 54 09

Vid Falu Gruva · faluantik.se
Tisdag–Fredag 11–17, Lördag 11–15

Alltid i lager: 
- Ottossons linoljefärger 
- Eskilstuna Kulturbeslag
- Linoljesåpa, olika dofter
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”Är det något du inte ska satsa på så är det 
sömnad.” Det rådet gav lärarinnan Pirjo 
Alm efter en slöjdlektion i flickskolan i 
finska Uleåborg. I hennes värld var det helt 
fel, att som Pirjo, klippa i tyget innan man 
konstruerat ett mönster. Men så gör Pirjo 
fortfarande och hon får allt fler kunder  
som älskar hennes kläder.

   – Jag har öga för hur man får tygerna att 
falla fint och kläderna att sitta perfekt. Den 
talangen är kärnan i hela min affärsidé: Min 
design, mina tyger, dina mått! Resten handlar 
om att se kunderna och hjälpa dem att hitta 
en egen personlig stil.
   Pirjos kunder är kvalitetsmedvetna och vill 
klä sig personligt. 
   – De gillar inte slit och släng utan vill att sti-
len, materialen och sömnaden ska hålla länge. 
Problemet är bara att det blir allt svårare att 
hitta sådana kläder i handeln. 
   Redan som femåring trampade Pirjo på syma-
skinen och var en hejare med saxen. Men efter 

lärarinnans hårda ord var det först i vuxen 
ålder som hon insåg sin talang. 
   – Det började med att jag sydde kläder till 
mina egna barn och andras, eftersom det var 
så ont om fina barnkläder i handeln. Under en 
fest fick jag mycket beröm för en klänning jag 
själv designat och sytt vilket sedan ledde till 
flera förfrågningar. På den vägen är det.

Allt i egen design
Hur tänker du kring själva designarbetet?
   – Mina kläder ska vara gångbara i alla sam-
manhang, själv har jag ofta färgstarka ”festklä-
der” till vardags och får många komplimanger. 
Designen ska vara tidlös, men aldrig tråkig. 
Visst inspireras jag av spännande former och 
färger i modemagasin, men jag sneglar inte på 
andras design. Mina idéer kommer när jag ser 
tygerna och hur de faller. Jag gillar när det är 
kvinnligt och romantiskt. Och så är det viktigt 
att ett nytt plagg ska kunna kombineras med 
ett äldre, då ser även det nytt och läckert ut. 
Just det tror jag är en sak som många av mina 

Sprider glädje 
med skräddarsytt

Nyfiken på
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kunder uppskattar; att jag hjälper dem att byg-
ga upp en spännande garderob!
   Av erfarenhet vet Pirjo att många kvinnor är 
lite osäkra på vad de passar i. 
   – Men så fort de tar på sig blusen, kjolen, 
klänningen eller kappan som jag visar dem, så 
ser jag hur deras självförtroende växer. Jag blir 
lycklig när kunderna känner sig fina och får 
komplimanger för kläder jag sytt, det ger mig 
sådan tillfredsställelse!
   Alla plagg sys upp av Pirjo och en skicklig 
sömmerska. Inspirationen till Pirjos design 
kommer inte minst från alla vackra tyger som 
hon köper från hela världen via kontakter som 
hon byggt upp under många år.
   – Engelsmännen är duktiga på spetsar, 
italienarna kan chiffonger, viskos och crêpe-
tyger. Från Frankrike har jag just fått hem ett 
ekologiskt bomullstyg med mönster som en 
sommaräng; det blir perfekt till blusar och 
klänningar. Om jag får in tio meter av ett ex-
klusivt tyg blir kunden ensam om att bära det 
plagget. Det är lycka så klart, för den kunden 
kommer inte att möta någon som klätt sig 
likadant! Jag har också gjort egna tygmönster, 
som jag låtit tillverka i Italien. 
   Pirjo vill gärna lyfta fram siden också, ett 
material som hon tycker kan bäras varje dag.
   – Jag älskar siden, gärna i kombination med 
toppar och tröjor i andra material. Jag tvättar 
sidenet innan jag använder det, då blir tyget 
levande och inte det minsta stelt. 

Lockar långväga kunder
För sex år sedan sålde Pirjo och hennes man 
Christer sin stora gård i Stockholm och flytta-
de till Gassarvet i Siljansnäs, till ett hus som 
tillhört Christers föräldrar. Till en början hade 
Pirjo kvar en butik på Södermalm i Stockholm, 
men eftersom hennes verksamhet bygger på 
nära kundrelationer så blev hennes butik och 
ateljé i Siljansnäs allt viktigare. I butiken finns 
ett inredningssortiment med porslin, lyktor, 
dofttvålar och mycket annat. 
   Att flytta verksamheten från huvudstaden 
gick över förväntan.
   – Jag är ändå lite överraskad av att det går 
så pass bra här i Dalarna. Mina många kunder 
i Stockholm blev förstås lite bedrövade till en 
början, men jag reser ner varje årstid och visar 
nyheter. Då bokar kunderna egen tid med mig 
och kan fortsätta att beställa nya älsklings-
plagg. 

   Allra bäst trivs Pirjo vid sitt klippbord och 
sina symaskiner där hon tillbringar många 
timmar. 
   – Mitt mål är att behålla en bra balans 
mellan jobb och allt annat i livet. Så länge jag 
blir glad när jag kliver in i ateljén, kommer jag 
att fortsätta att sy! Siljansnäs är ju också en 
fantastisk plats i världen – här sjuder det av 
inspirerande kreativitet och företagaranda! 
Läget på den västra sidan av Siljan, en bit ifrån 
turiststråket på andra sidan, är också ett plus. 
Här slingrar sig landsvägen genom byarna som 
den alltid har gjort, i närkontakt med både 
Siljans vattenspeglar, alla fäbodar och det 
stora vildmarksriket på vägen mot Mora. Och 
på Björkberget mitt i Siljansnäs hittar man lätt 
sina egna smultronställen, vare sig man vill 
spela minigolf i stugbyn eller cykla mountain-
bike på vackra naturstigar!

pirjodesign.se
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CRONACRAFT

På Stationsgatan 6 i Leksand växer ett nytt besöksmål fram. Här hittar du 

Kaff emagasinet, Studio Skarp/Ylva Skarp, Crona Craft, Hälsopunkten och 

inom kort Faktoritre. Här kan du fi ka, handla, inspireras och yoga. 

Du hittar oss på Instagram och Facebook.

Instagram: @ylvaskarp   www.ylvaskarp.se

KONST, KALLIGRAFI, 
INREDNING & DESIGN

Stationsgatan 6, Leksand

MODERN 
SECOND 

HAND

Instagram: @secondaire_secondhand ∙ secondaire.se
Stationsgatan 6, Leksand

Stationsgatan 6, Leksand
www.kaffemagasinetleksand.se

HEMBAKT FIKA I MAGASINSMILJÖ! 
PRESENTER, CHOKLAD, KAFFE M M 

ATT GE BORT ELLER KÖPA HEM.



CRONACRAFT

På Stationsgatan 6 i Leksand växer ett nytt besöksmål fram. Här hittar du 

Kaff emagasinet, Studio Skarp/Ylva Skarp, Crona Craft, Hälsopunkten och 

inom kort Faktoritre. Här kan du fi ka, handla, inspireras och yoga. 

Du hittar oss på Instagram och Facebook.

 

Butiken på Stationsgatan 6 har öppet fredag & lördag 12:00-16:00, 
vecka 27-33 öppet onsdag - lördag 12:00-16:00.

Webbshopen är alltid öppen!

w w w . c r o n a c r a f t . c o m

CRONACRAFT

L E K S A N D
D A L A R N A
S W E D E N
S C A N D I N AV I A
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INSPIRATÖREN

Mari Grönlund bor i en liten by utanför Falun. Hon beskriver sig själv 
som en social kuf som trivs lika mycket ensam som tillsammans med 
goda vänner.
   – Jag har ett socialt yrke som jag gillar och jag försöker fånga guld-
kornen i livet, det som gör mig glad och ger mig energi. Det vackra och 
goda, men enkla, vill jag förmedla via mitt Instagramkonto som jag 
också kallar mitt "livsnjutaralbum". Där visar jag det bästa på landet 
och i stan. Livet är för kort för att inte hitta genvägar till njutning.
Instagram: nordingarden

I mitt kök har jag svarta väggar, en återkom-
mande färg i mitt liv. Det är effektfullt att 
tillsätta andra färger till det svarta. På bordet 
en bukett med daggkåpa och lövkoja. Det 
är härligt att frossa i sommarblommor. Men 
mest gillar jag enkla buketter, även fast jag är 
utbildad florist. Jag plockar vad årstiden och 
naturen har att erbjuda. Några kvistar duger 
gott och gör mycket för hemtrevnaden.

Min lillstugas glasveranda. Vintage och Mår-
backa. Här är allt gult och rosa och skönt att 
sitta regniga sommarkvällar eller tidig vår eller 
sen höst för att förlänga sommaren. Dricka te 
eller ett glas bubbelvin…

Stjärnflocka. Min favoritperenn. I mammas 
gamla loppisfyndade kanna. Stjärnflockan står 
länge både i rabatt och som snitt. Skir och 
anspråkslös. Jag har en stor rabatt på min äng 
med enbart denna sort där jag plockar under 
flera veckor varje sommar. 
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Jag har drömt om att äga en husbåt så länge 
jag kan minnas. I höstas fick jag möjligheten 
att köpa en av min vän. Så detta blir första 
sommaren att ha ett "torp med sjötomt".

Längtar till lediga dagar när jag kan bo och 
laga min mat i köket på husbåten. 

Jag brukar säga att min altan påminner om 
aktern på en Finlandsfärja, innan humlen tar 
över. Kal, stor, vit och ful. Men sommartid 
kommer altanen till sin rätt, för både blommor 
och människor. Här inreder jag gärna i mustiga 
färger. Jag har inget växthus men brukar ha 
några grönsaker för husbehov under somma-
ren: kryddväxter, paprika, tomat och chili. 

Jag har olika hörnor i trädgården under 
dagen. Här är skönt att sitta i kvällssolen.

Jag gillar att planera små middagar med 
mina vänner. Sommar som vinter. Både 
gedigna med tre rätter men också en 
kväll med småplock och vin. Önskar det 
blev oftare än vad det egentligen blir. 
Sådana kvällar kan man leva länge på. 
Det är livsnjutning.



VÄLKOMMEN
TILL KULINARIET I STORA SKEDVI
– en god mötesplats!

Här gräddas Skedvi Bröd för hand i vedeldade
ugnar. Vårt bröd är fortsättningen på en lång
hantverkstradition. Fabriksförsäljning i
saluhallen varje dag under sommaren.

kulinariet.se | skedvibrod.se | Landsvägen 38, Stora Skedvi | 0225-270 075

ÖPPETTIDER 
I SOMMAR MÅN-FRE 10-18

LÖR 10-16, SÖN 11-16

Fr.o.m. 16/6

Här i vår gamla fabrik finns gott om plats både inomhus och
utomhus. Saluhallen och bageriet är rymliga och har högt i
tak – både bildligt och bokstavligt! På restaurangens ute- 
servering kan du avnjuta din lunch eller tillbringa en
trivsam fredags- eller lördagskväll. Är det mer passande med
en glass och en kopp kaffe, så finns sittplatser på framsidan.
Vi har anpassat oss efter tiden som råder och fortsätter med
det arbetet. Här finns gott om både utrymme och trivsel!

SALUHALLEN
Delikatessdisken är fylld av utsökt 
grillkött från byns gårdar. På 
hyllorna finns tillbehör som såser, 
marinader och glaze. Glassen är 
ljuvligt god och tillverkas här i 
huset av mjölk och ägg från byn. 
Fabriksförsäljning av Skedvi Bröd.

RESTAURANGEN
Här tillagas rätterna av de finaste 
råvarorna som gårdarna i byn
erbjuder. Trivsam uteservering.
Lunch serveras varje dag kl 11–15. 
Kvällsöppet fre–lör från kl 18. 
Boka gärna bord på 076-116 02 00 
eller restaurangen@kulinariet.se.
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En kulturskatt i hjärtat 
av Dalarna

Välkommen på besök till 
Hugo Alfvén.

Se vår hemsida för mer info.

Hantverksbyn 7, Borlänge ∙ www.greenlivingblge.se

Foto: M
arika T Styhr

Följ oss på sociala medier för att se mer av vårt gröna ekologiska utbud @greenlivingblge

Vill du vara med 
och minska sopberget?

Besök vår Refill-station där du kan handla disk-, 
tvätt- och rengöringsmedel på bulk – ekologiskt såklart.

FINNS PÅ NATURBURKEN I SÄTER

besök vår webshop på olarsulla.se
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Nytt album Ute nu!
KÖP PÅ cd och Lp

på bengans.se

BURNOUT BACKBOONS

Stiko Per Larsson i duett med Peter LeMarc.
Ny singel ute nu. Lyssna på Spotify.
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På min pappas sida kommer min släkt från 
Mora och på mammas från Falutrakten, men 
själv pratar jag bred stockholmska. Det finns 
inte en stavelse i mig som avslöjar mina rötter. 
Men jag är ruskigt stolt över min bakgrund. 
   Jag har konfirmerat mig i Moradräkt. Då: 
Något av det pinsammaste jag haft på mig, 
ville bara sjunka genom jorden. I dag: Ett av 
mina finaste klädesplagg. Jag har även sänt 
Svensktoppen i min Moradräkt – direkt från 
scenen under dansbandsveckan i Malung. Och 
vore det inte för att dräkten kräver lite finlir 
för att sitta rätt så skulle jag gladeligen ha den 
på mig på alla bemärkelsedagar och på mina 
barns skolavslutningar – fast då skulle nog de 
vilja sjunka genom jorden.
   Det är lustigt hur det som var pinsammast 
en gång blir så betydelsefullt senare i livet. Jag 
minns midsommaraftnarna med familjen kring 
någon släktgård i Moratrakten. Ringdans har 
aldrig varit min grej, jag satt i stället oftast 
i dörröppningen till något gammalt hus och 
andades in doften där inifrån. Tyckte att det 
luktade konstigt, gammalt. Urrrrrrk, tänkte 
min näsa då. I dag kan den doften sänka mitt 
blodtryck, få mig att pusta ut och bara vilja 
sjunka ner och gömma mig från nutid och 
stress.

För några år sedan köpte jag en liten gård 
av några av mina släktingar uppe i fäboden 
Kansbol ovanför Mora. Och jag minns just den 
där doften när jag öppnade dörren för första 
gången. Den där doften som bekräftar att 
generationer har levt här med sina bekymmer 
och glädjeämnen och som också utlovar att 
här kommer generationer att fortsätta att 
leva. Det finns en trygghet i det. 

        
 
'

    Jag har skamlöst inrett det stora huset som 
en utdragen hyllning till mina rötter. Att jag 
inte alltid hinner vara uppe i mitt hus har gjort 
att jag i stället har överkompenserat inredning-
en, så att upplevelsen blir starkare när jag väl 
är där. Jag har sytt gardiner med dalahästar, 
kuddar med dalahästar, jag har täckt hyllor 
och fönster med dalahästar. Jag har länsat 
loppisar, återbruk och auktioner på dala- 
kuriosa. Barnen har såklart sina dalaträskor 
och i kökslådorna trängs spännande kitsch- 
prylar som jag hittat – alltifrån smörknivar 
med dalahästar till ölöppnare med samma 
motiv.
   Jag vet, det låter fruktansvärt överdrivet. 
Och det är det! Men när jag sitter där och 
gungar i min alldeles för gamla och lite 
asymmetriska gungstol (ni vet den där med 
det obekväma knixet i slutgunget) då njuter 
jag och tänker att den här gången åker jag 
inte tillbaka till storstan. Den här gången 
stannar jag.

ORD PÅ VÄGEN: CAROLINA NOREN´

Carolina Norén
Programledare på Sveriges Radio

Det är lustigt hur 
det som var pinsammast 
en gång blir så betydelse-
fullt senare i livet.

Jag älskar doften 
av Dalarna
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LEVNADSKONST
I bildrika boken ”Livmedikus Axel Munthe – Konsten att leva” av Anna 
Bråtenius och Susanne Martinelle, får du bland annat ta del av den 
mångsidige Munthes dagsaktuella hälsoråd och tankar kring vikten av 
medkänsla. Fråga efter boken i din lokala bokhandel. (MasOlle Förlag)
masolle.se

LIVET SKA LEVAS _ INTE GENOMLEVAS
Så lyder mottot för den diplomerade coachen Ingrid Weilguni Larsson i 
Stora Skedvi. Hon erbjuder coachande samtal och kurser i mindfulness.
   – Vi människor bekymrar och oroar oss för mycket, men det vi oroar 
oss för infaller nästan aldrig. Vi är rädda för vad andra tycker och vi 
utgår alldeles för sällan från vad det är vi själva verkligen vill, säger 
Ingrid som menar att alla är värda att lyssna på sin egen inre röst. 
vaga-leva.com

STRUTSOLJETVÅL 
I dessa handtvättartider är det trevligt 
med en välgörande tvål. På Sahlins Struts 
i Borlänge tillverkas tvålar med dofter 
av kryddnejlika, citron, lavendel och 
patchouli, en eterisk olja. 
sahlinsstruts.se

VANDRINGSHELG 
I FÄBODMILJÖ
Helgen 28–30 augusti plane-
ras en helg med vandring, 
avkoppling och god mat 
i Fryksås, fäboden i Orsa 
med anor från 1500-talet. 
Vandra med kunnig guide på 
naturstigar längs tjärnar och 
vattendrag. På Smidgården 
väntar boende, fäbodrelax 
med bastu och pool samt 
fäbodtapas och middag med 
lokala delikatesser.
smidgarden.se

Vi lottar ut en bok bland de läsare som senast 31/8 2020 visar Dala-
livs omslagsbild (nr 2 2020) på Instagram eller Facebook och taggar 
inlägget med #dalaliv. Vinnaren meddelas personligen. Lycka till!Utlottning!

"En dag ska vi dö. 
Men alla andra 

dagar ska vi leva.” 
P O Enquist

UPPFRISKANDE
Naturligt sötad nektar 
med lingon och björk- 
sav från Rättviksskog-
arna och med honung 
från Blecket.
bjorgarden.se
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Tel: 023-189 60    info@faluemaljskyltar.se    www.faluemaljskyltar.se

FALU
EMALJ
SKYLTAR

Beställ en egen 
unik emaljskylt

Vår tillverkning av emaljskyltar är  
ett äkta hantverk med hundraårig  
tradition. Varje skylt är unik och  
utformad efter ditt önskemål.

DAGS ATT 
UPPDATERA 

RELATIONEN?

070-861 42 63 ∙ rawrelations.se

Parterapi för 
en högre inre 

standard.

I Falun/online,  
även kvälls- & 

helgtider.

falun.se/handlarätt

HANDLA 
RÄTT! 

MERA lokalt & hållbart

Se vår interaktiva karta på
falun.se/handlarätt

Hitta utbud och erbjudanden

Hitta butiker

Sök typ av företag
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GRÖNSAKER A-Ö
Paul Svensson 
Bonnier Fakta
En hyllning till 
den ätliga växten. 
I detta digra, 

vackra band delar Svensson 
med sig av sitt gröna kun-
skapsskafferi. Varje grönsak 
får ett eget kapitel, med en 
introduktion och en bruksan-
visning om säsong, förvaring, 
tillagning och smakkompisar. 
Med oerhört vackra bilder och 
över 500 recept – ställ undan 
din gamla, här är din nya 
grundkokbok. (Alexander)

POCKETNYHET
PILGRIMENS SJU 
NYCKELORD 
Hans-Erik 
Lindström 
Libris

Frihet, enkelhet, tystnad, 
bekymmerslöshet, långsam-
het, andlighet, delande. Vilken 
kraft dessa sju substantiv äger 
när man stannar upp och låter 
dem sjunka in. Och om inte nu, 
så när? I dessa tider öppnar sig 
en tidsrymd där många av oss 
får en möjlighet att värdera 
det vi har och vad vi skulle 
önska oss mer av i livet. Det är 
en sann inspiration att för-
djupa sig i pilgrimens filosofi. 
(Alexander)

POCKETNYHET
NORMALA 
MÄNNISKOR 
Sally Rooney 
Albert Bonniers 
förlag

På highschool är Marianne 
den udda. På college är det 
Connell. Deras magnetiska 
dragningskraft till varandra 
över åren distraheras alltid 
av outtalade gränser, normer, 
omvärldens blickar. Ska de 
någonsin nå ända fram till var-
andra? En vibrerande kärleks-
historia där man frustrerat och 
febrigt läser även de osagda 
orden som man hoppas ska 
rädda kärleken. (Lina)

KLIMATSMART 
TRÄDGÅRD 
Susanna Rosén 
Norstedts
Vattentillgången 
har försämrats, 

pollinatörerna minskar; det är 
hög tid att tänka på klimatet, 
så även i trädgården. Roséns 
viktigaste tips är att utgå från 
platsens naturliga förutsätt-
ningar, ta vara på allt liv som 
redan finns, skapa variation 
och olika nischer, häckar för 
bättre mikroklimat och lägg 
ned den gröna gräsmattan 
som är en öken för insekterna. 
Blomstrande hållbarhet och 
tusen sköna växtval! (Lina)

DÄR KRÄFTORNA 
SJUNGER
Delia Owens
Forum
En augustimorgon 
hör hon nätdörren 

slå igen, hon ser sin mamma 
försvinna längs stigen för att 
aldrig återvända. Långt ute 
i North Carolinas våtmarker 
är Kya, ”träskflickan”, totalt 
utlämnad åt sig själv och 
elementen. Sex år gammal, 
med frånvarande syskon och 
en far som dricker. Med tiden 
kommer hon mot alla odds att 
älska det och finna sin väg. En 
fantastisk roman om kärleken 
till naturen, nyfikenhet och 
fördomar. (Alexander)

NÄSTA! EN 
LÄKARROMAN 
Nina Lykke 
Wahlström &  
Widstrand
Träffsäkra iakttagel-

ser och fnitterframkallande; 
berättat snarare med briljans 
än trams. Husläkaren Elin irrar 
bort sig i äktenskapet och livet 
och plötsligt bor hon på sitt 
kontor i en hopfällbar Ikea-
fåtölj samtidigt som hennes 
empati med patienterna byts 
ut mot brutala sanningar. Hon 
bodde nyss med maken Aksel 
i huset, drack för mycket vin 
och råkade skicka en vänför-
frågan till Björn. Hur kunde 
det bli så här? (Lina)

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

I SAMARBETE MED

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
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VÄLKOMMEN TILL 
RÄTTVIKS HEMSLÖJD 

Se hemsidan 
för aktuella 
öppettider.

rattvikshemslojd.se

Torget, Rättvik
0248-100 86HSB-gatan 1 ∙ Rättvik ∙ 0248-100 52 

garncentrum@telia.com

HEMSLÖJDEN 
I 

HANTVERKSBYN
RÄTTVIK

ÖPPEN VARJE DAG
Kl. 10-18.00

                                                 
    

              
Från 18 juni hittar ni även @vidablicks hantverkare 

på anläggningen, öppet även de kl. 10.00-18.00.

www.hemslöjdsbutiken.se
Tel. 0763-411 611  



G O F I K A  T V Ä R S

Ö V E R  G A T A N

RETROSHOPPING I

CENTRALA FURUDAL

BO HÖGT UPPE I

TRÄDTOPPARNA

Året runt äventyr i Furudal: Här är

upplevelserna utöver det vanliga

Kombinera ett unikt och bekvämt boende med någon av

de många aktiviteter som står till buds.
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Tack för att Du 
är med och håller 
Dalarna levande.

Så jobbar vi för att hålla 
Dalarna levande

Tillsammans kan vi skapa 
bästa möjliga förutsättning för 
att säkerställa mesta möjliga 
utveckling i vår region. Ställ upp 
för varandra, handla lokalt och stöd 
företagare i Dalarna. 

Tillsammans är vi starka!

I DALARNA

NY MÖJLIGHET ATT BLI DELÄGARE I  

DALA ENERGI 
Att vara delägare i sitt lokala energibolag är något 
unikt. Vi erbjuder lösningar som hjälper människor 
och företag att leva och utvecklas i vår bygd på 
ett enkelt, effektivt och hållbart sätt. Ägare, kunder 
och medarbetare – tillsammans är vi Dala Energi. 

Dala Energi fortsätter att växa och genomför en 
ägarspridning genom nyemission som värnar om 
vår ägarmodell – ett privat ägande genom 3 500 
aktieägare som till stor del är förankrade i bygden –  
tillsammans med kommunerna där vi är verksamma.

Mellan 8 juni och 21 augusti sker teckning av 
nya aktier vid en nyemission, läs mer om hur du blir 
aktieägare på vår handelsplats, pepins.com.

Tillsammans för bygdens bästa investering.
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NAMN Henrik Neijman
YRKE Fotograf och bildkonstnär 
HEMSIDA neijman.se

Egenföretagaren Henrik Neijman i Hedemora 
ser bildbearbetning som ett verktyg för att 
kunna vara kreativ och skapa fotokonst. 
Henrik drömmer om att ställa ut sina bilder 
– här visar han några sommarfavoriter ur 
sitt stora arkiv.

Hej Henrik! Fotografering är din yrkesvardag. 
Hur tänker du kring bearbetning av dina egna 
bilder? 
   – För mig behöver en bild inte nödvändigtvis 
reflektera exakt hur det såg ut vid fototill-
fället. Jag vill hellre att bilden ska visa mina 
känslor av det jag såg. Just nu är jag mest in-
tresserad av porträttbilder. Det lockar mig att 
fånga någons personlighet i bild, människor 
är vackra. Jag brukar tillbringa mycket tid i 
naturen, där dyker det ju alltid upp en massa 
roligt att fotografera. Där jag bor är naturen 
nära inpå hela tiden – det räcker att jag tittar 
ut genom fönstret så kan jag få syn på alla 
möjliga djur som hälsar på. 

Vilka råd vill du ge den som vill fotografera 
djur och natur?
   – Det första rådet är att du inte behöver åka 
så långt bort, det kan räcka med att gå ut i 
din egen trädgård där det finns fåglar, bin och 
fjärilar. Det behöver ju inte vara några exotis-
ka djur för att det ska bli bra bilder. Ett annat 
tips är att gå ut vid olika tidpunkter mellan 

soluppgång och solnedgång, så att du får olika 
variationer i ljuset. Det finns så mycket fin na-
tur att upptäcka i Dalarna, det gäller bara att 
börja se den. Själv längtar jag efter att besöka 
en riktig urskog i sommar. Jag vill se en skog 
som verkligen är sig själv, vild och egen. 

Dina makromotiv är häftiga. Berätta om den 
tekniken!
   – Då använder jag ett objektiv som gör det 
möjligt att zooma in motivet. På så sätt får 
man fram sånt som inte kan ses med blotta 
ögat. När jag fotograferar en blomma kan jag 
bli förvånad över alla detaljer som synliggörs. 
Med ett makroobjektiv öppnar sig en ny värld 
som är spännande att dyka ner i!
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I ALBUMET
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på Malungs folkhögskola!

0280-143 00 • www.malungsfolkhogskola.se

STUDERA

Vi har plats för dig!
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Skaffa dig en 
personlig optiker. 

Torget 6, Leksand · 0247-121 30 · leksandsoptik.se

VI ERBJUDER SYNUNDERSÖKNING FÖR GLAS- 
ÖGON OCH KONTAKTLINSER SAMT ÖGONHÄLSO-

UNDERSÖKNINGAR. VI HAR KLIMATVÄNLIGA 
BÅGAR I SVENSK DESIGN OCH ÅTERVINNING 
FÖR KONTAKTLINSER. NUMERA FINNS TVÅ 

UNDERSÖKNINGSRUM FÖR ATT KUNNA 
ERBJUDA ER BÄTTRE OCH SNABBARE SERVICE!

Stiftsgården Rättvik

Vila, 
natur och 

kultur

www.stiftsgardenrattvik.se • 010-160 80 00

Upptäck Siljansbygden, bo hos oss! 
Hemestra på Stiftsgården i Rättvik. 
Trivsamt boende i naturskön miljö. God 
mat, egen badstrand, kanoter, cyklar, 
vandring, lekplats, busshållplats till 
Dalhalla och mycket annat. Från oss är 
det nära till mycket. Gångavstånd 
till centrum. Välkomna!



3/7  Älvtur ”Down by the river” med 
Pelle Lindström och vänner. Musiken 
och maten New Orleans-inspirerad. 
Avgång Leksand 19.00
4/7  Älvtur med middag. 
Avgång Leksand 18.00
6/7  Älvtur med middag. 
Avgång Leksand 17.00
8/7  Älvtur ”Folk, Swing & River 
songs” Livet Nord, Johan Testad 
och Peder Åkerlund underhåller. 
Vi serverar en 3-rätters middag. 
Avgång Leksand 17.00 
10/7 Thaifestival på Österdalälven. 
Inthira serverar thailändska 
specialiteter. 
Avgång Leksand 19.00
11/7 Älvtur med middag. 
Avgång Leksand 18.00
12/7 Älvtur till Rälta för besök på 
Djurhedens Järnväg. Lunch ombord, 
kaffe i Järnvägsträdgården. 
Avgång Leksand 12.00
13/7  Älvtur med middag. 
Avgång Leksand 17.00
15/7  Älvtur ”Folk, Swing & River 
songs” Livet Nord, Johan Testad 
och Peder Åkerlund underhåller. 
Vi serverar en 3-rätters middag. 
Avgång Leksand 17.00
17/7 ”Down by the river” med 
Pelle Lindström o vänner. 
Avgång Leksand 19.00
18/7  Thaifestival på Österdalälven. 
Inthira serverar thailändska 
specialiteter. 
Avgång Leksand 18.00
20/7  Älvtur med middag. 
Avgång Leksand 17.00
22/7 Älvtur ”Folk, Swing & River 
songs” Livet Nord, Johan Testad 
och Peder Åkerlund underhåller. 
Vi serverar en 3-rätters middag. 
Avgång Leksand 17.00

24/7 Kvällskryssning med middag 
på Siljan. 
Avgång Mora 19.00
25/7 Veteranbåtsdag, Siljan 
Classics, i Mora med entimmesturer 
11.00–16.00
25/7 Medlemskryssning på Siljan. 
Avgång Mora 19.00
27/7 Älvtur med middag. 
Avgång Leksand 17.00
29/7 Älvtur med middag. 
Avgång Leksand 17.00
30/7 Medlemstur till Classic Car 
Weeks Cruisingkväll i Rättvik. 
Avgång Leksand 15.00
31/7 Älvtur ”Rock on the water” 
med Stickan Mases och Sören 
Löfgren med vänner. Rockmusik 
och middag. 
Avgång Leksand 19.00
1/8 10.00–15.00 har s/s Engelbrekt 
lättare servering vid Kajen i Leksand 
i samband med Lidwallsdagen
2/8 Älvtur till Rälta för besök på 
Djurhedens Järnväg. Lunch ombord, 
kaffe i Järnvägsträdgården. 
Avgång Leksand 12.00
7/8 Övermoturen utför Österdal- 
älven. Avgång Övermo Brygga 19.00. 
I första hand för Övermobor men 
vid ev. överblivna platser är andra 
passagerare välkomna.
8/8 Medlemstur på Österdalälven. 
Avgång Leksand 18.00
14/8 Älvtur ”Down by the river” med 
Pelle Lindström o vänner. 
Avgång Leksand 18.00
15/8 Medlemstur på Österdalälven. 
Avgång Leksand 18.00
21/8 Älvtur ”Down by the river” med 
Pelle Lindström o vänner. 
Avgång Leksand 18.00
22/8 Älvtur med middag. 
Avgång Leksand 18.00

28/8  Lyskvällskryssning på 
Österviken. 
Avgång Leksand 20.00
5/9  Vid ev. Kulturfesten i Leksand. 
45 min turer 14.00–17.00
5/9 Älvtur med middag. 
Avgång Leksand 18.00
11/9 Älvtur ”Rock on the water” med 
Stickan Mases och Sören Löfgren 
med vänner. Rockmusik och middag. 
Avgång Leksand 18.00
18/9 Älvtur ”Down by the river” med 
Pelle Lindström o vänner. 
Avgång Leksand 18.00
19/9 Älvtur med middag. 
Avgång Leksand 17.00 
26/9 Medlemstur på Österdalälven i 
nostalgins tecken. Kom gärna i kläder 
från 1866 och framåt så skall vi 
försöka servera mat ifrån den tiden. 
Avgång Leksand 17.00
28/11 Vinterkryssning med 
julinspirerad meny. 
Avgång Leksand 12.00
29/11 Adventskryssning med 
julinspirerad meny. 
Avgång Leksand 12.00
5/12 Vinterkryssning med julinspire-
rad meny. Musikunderhållning av
Stefan Ljungkvist och Ingemar Ilis. 
Avgång Leksand 12.00
6/12 Adventskryssning med julinspi-
rerad meny. Musikunderhållning av 
Stefan Ljungkvist och Ingemar Ilis. 
Avgång Leksand 12.00

Vi vill åka ångbåt! Vill ni?

Som vanligt kan s/s Engelbrekt chartras 
av företag och privatpersoner för fester 
och sammankomster.  

Boka på 
070-559 54 90 steamship.nu

S/S Engelbrekts kalender för 2020 med 
gamla och nya bilder på vårt vackra 
fartyg samt jubileumsboken ”S/S Eng-
elbrekt – 150 år på Siljan” kan beställas 
via hemsidan www.steamship.nu eller 
på telefon 070-559 54 90. 

I och med Coronans påverkan har vi varit tvungna att skjuta upp vår säsongsstart och hoppas nu att vi åtminstone 
kommer att kunna genomföra nedanstående program. Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Då vi följer Folkhälsomyndighetens krav för restauranger så kommer vi att begränsa antalet passagerare för varje tur. 
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På tapeten
INSPELNINGSPLATS: DALARNA
Kommande actionthrillern "Red Dot" är den 
första svenska filmen som produceras för 
Netflix. Handlingen utspelar sig i fjällvärlden 
och spelas in i Grövelsjön och Rättvik. Alain 
Darborg är regissör och i huvudrollerna ser 
vi Nanna Blondell och Anastasios Soulis. Red 
Dot produceras av Niklas Larsson och Anna 
Odenhall på SF Studios i samarbete med Film i 
Dalarna och har premiär under 2021.
   – Det är en fröjd att vara i Dalarna! Här är 
alla så himla hjälpsamma. Dalfolket har hjälpt 
oss lösa grejer som vi inte ens vågat hoppas 
på. Intresset kring filmen är väldigt stort och vi 
gör allt vi kan för att resultatet ska motsvara 
förväntningarna, säger Niklas Larsson.
sfstudios.se

UPPLEV BLOMSTERKONST 
Borlängebördige kreatören Gunnar Kaj har 
gjort många uppskattade blomsterutställ-
ningar på svenska slott och museer och under 
många år utformade han Nobelbankettens 
blomsteruppsättningar. Nu inspirerar Hildas-
holms park och trädgårdar honom till att 
utforma gröna och blommiga inslag i huvud-
byggnadens interiör. Hilda Munthes hem i 
Leksand, möblerat som på hennes tid, får i 
sommar tillfälliga spirande inslag: Krukväxter, 
torkade och färska växter och blommor dyker 
upp här och där i oväntade installationer och 
bidrar med färg och nytt liv i den intressanta 
miljön. Odlat och vilt, grönt och torkat, sirligt 
och storvuxet – med koppling till trädgårdarna 
och till livet på gården. 
hildasholm.org

LOCKAR KULTURELITEN
Möt författare, journalister och regissörer som 
är mästare på berättarkonst. Under trettonhel-
gen 2021 firar Storytelling Tällberg fem år med 
inbjudna gäster som Malou von Sivers, Göran 
Greider, Ulrika Knutson, Martin Wicklin, Harald 
Hamrell och Daniel Sjölin med flera. Plats för 
evenemanget är First Hotel Villa Långbers. 
Facebook: Storytelling Tällberg

AAIMA KITCHEN – NY RESTAURANG 
Den pakistanska kocken och receptförfattaren 
Aaima Zain har öppnat en restaurang där hon 
tillagar och serverar pakistanska, indiska och 
kinesiska rätter med spännande smaker och 
ingredienser som återspeglar hennes uppväxt 
och arv.    
   – Min inställning till matlagning är enkel. 
Jag använder jordnära kryddor, färska örter 
och blandningar som är synonyma med Pakis-
tan och samhällen i hela Asien. Många rätter 
har varit en del av min egen familj i genera- 
tioner, berättar Aaima som välkomnar till 
bords på Hyttgatan 28 i Falun. 
aaimakitchen.se

Bild: Peter Knutson

Bild: M
attias Ahlm

/Sveriges Radio

Bild: Ingemar Blomqvist
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AVESTA ART

KONSTHALLEN MEKEN, SMEDJEBACKEN

GALLERI SVARTA GRAN, BORLÄNGE

MAGASINET, FALUN

DALARNAS MUSEUM, FALUN

KONSTHALLEN KVARNEN, SUNDBORN

LEKSANDS KULTURHUS

HJORTNÄS HANDEL GALLERI

RÄTTVIKS KONSTHALL

ZORNMUSEET, MORA

FACEBOOK.COM/DALARNAARTTRAIL

DALARNA
ART
TRAIL.SE

DALARNA
ART
TRAIL.
UPPTÄCK DALARNAS

KONSTUTBUD 2020
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ÖPPET DAGLIGEN kl 11-17, CAFE & SHOP

MAGASINET FALUN 27.6-23.8

Everything You Can Imagine is Real
B E A  S Z E N F E L D

Bryggor  ·  Flytpontoner  · Beslag
Båtbommar  ·  Båttrailer Float-On

070-258 20 65 · Tunavägen 256, Borlänge · holdfast.se

Besök vårt 
showroom & 

butik i 
Borlänge
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14/6–9/8 "MENING, 
EN MINNESUTSTÄLLNING" 
Sommarens utställning på Arvid 
Backlundgården i Svärdsjö visar 
skulpturer av May Lindholm och 
grafik och måleri av Dag Franzén. 
svardsjohembygdsforening.se

11/7 VANDRING MED SÅNG
Upplev skogsdoft, folkliga visor och 
bäckens porlande under en sex timmar 
lång vandring i skogarna kring Djura. 
Pauser tas för lunch från Rältagården 
och fika med kokkaffe. Din guide blir 
sångerskan Ida Josefin Bois och sjunger 
med gör den som vill – att bara lyssna 
går lika bra. 
skogston.se

28/6 TUSEN TRÄDGÅRDAR 
Sista söndagen i juni är lika med nationell trädgårdsdag. 
Besök grönskande parker och privata trädgårdar i Dalarna 
och träffa entusiasterna som skapat dem, bland andra 
Boel Werner i Ludvika.
   – Min trädgård är en sluttningsträdgård med sjöutsikt 
där mottot är maximal blomning, alltid. Alla färger och 
former är tillåtna. Jag har uterum, växthus, pallkrageod-
ling, damm samt vad man kanske kan kalla en ”potager”, 
ett blommande grönsaksland. Speciellt gillar jag de över-
dimensionerade ulltistlarna, opievallmon i olika varianter 
samt mina fem pelaräppelträd.
tradgardssverige.org

Bild: Boel W
erner

5/9 FRÖJDA I SMEDJAN 
I skördetid arrangeras återigen 
festivalen Fröjda i den stora och 
vackra konsertlokalen i den gamla 
smedjan i Stjärnsund, Hedemora. 
Festivalen värnar om det lokala och 
serverar öl, mat och underhållning 
från närområdet. 
frojda.com



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

~ ett hantverk från Dalarna ~
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HÄMTA 
DALALIV 

HÄR!

FALUN
AFFAIR
BYXSHOPEN
DALARNAS HEMSLÖJD
NORRGÅRDEN INREDNING

BORLÄNGE
HERMAN’S BISTRO
MAT & NOUGAT
ÖNSKEHUSET

GAGNEF 
ICA DALA-FLODA
TULAVIPPAN

LEKSAND
GÅRDSCAFÉET
KAFFEMAGASINET
LANTLIV
SILJANS KONDITORI

MORA
CAFÉ ZORN
GUMMAN GRÖN
MORA HOTELL

RÄTTVIK
FURUTORP INTERIÖR & DESIGN
FRICKS KONDITORI
HOTELL LERDALSHÖJDEN
SÖRLINS BOKHANDEL

ORSA
SALUHALLEN I ORSA
SMIDGÅRDEN I FRYKSÅS

SVÄRDSJÖ 
OMHULDA

LUDVIKA
ATELJÉ VÄVGLÄDJE

SMEDJEBACKEN 
BRÖDERNA BERGSTRÖMS

INSJÖN
IITTALA OUTLET
INSJÖNS VÄVERI

HEDEMORA 
BLOMSTERSTUGAN
CAFÉ WAHLMAN

SÄTER
KULINARIET
MIG & ALICE

TÄLLBERG
GREEN HOTEL
TÄLLBERGS LEVA & BO

ÄLVDALEN 
JOHANNAS FLORA

TURISTBYRÅER
AVESTA, BORLÄNGE, FALUN, 
GAGNEF, IDRE, LEKSAND, 
LUDVIKA, MORA, RÄTTVIK, 
SÄLEN, VANSBRO (Info Point
i Medborgarhuset)

Dalaliv ligger även ute på många 
andra caféer, butiker och hotell 
på dessa orter. Samtliga nummer 
av Dalaliv hittar du på dalaliv.se.
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BJURSÅS
DÖSSBERGETS VÄRDSHUS

SÅGMYRA
SÅGMYRA BYGGNADSVÅRD

Dalaliv önskar
dig en fin sommar! 
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Bild: Åsa Pellas



Runt den här kranen pågår livet.
På gatan utanför rusar inte livet fram som det brukar, 

fler och fler stannar hemma och andra behov börjar landa i våra sinnen.
Vi vacklar mellan det stora och det lilla, men hemma i det stilrena badrummet 
råder fortfarande lugnet. Det nyrenoverade badrummet med den beröringsfria 

kranen MORA MMIX tronic black utstrålar en hygienisk och lyxig känsla.

Barnen älskar den beröringsfria funktionen och vi vuxna slipper oroa 
oss för vattenskador eftersom kranen automatiskt stängs av när barnen

är klara. Mormor tycker den är smidig och enkel i dessa virustider. 
Du känner dig nöjd med resultatet av renoveringen, för det har 

blivit en plats där du gärna länge dröjer dig kvar. 

I morgon är en ny dag, och livet runt kranen fortsätter.


