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guideguide

Dalarnas särprägel och tradition sätter sina spår i vår egenproducerade mat. 
Här finns många hängivna mathantverkare, odlare, uppfödare, förädlare, 
kockar… Totalt över 100 mataktörer!
   Vi bjuder in dig att besöka oss under Dalarnas Skördefest 3–5 september. 
En helg då du kan åka runt i Dalarna och njuta av härlig mat, trevliga 
producenter och mysiga marknader. Kom, dofta, smaka, stanna, ät och njut. 
Många av aktörerna har dessutom öppet hela sommaren eller året runt. 
Läs mer om helgen på skordefest-dalarna.se. Varmt välkommen!

Smaka på Dalarnas mat 
och träffa alla oss som gör den

5 95 9

Potatistavla 2020 
hos Roslunds potatis,
skapad av Karl H Kruse
Foto: Liselotte Dahlin
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2. skördefest i södra dalarna2. skördefest i södra dalarna
Tätt mellan besöken – och många är de! 
Yta 6 x 2 mil och ett 40-tal besöksmål. Öpp-
na gårdar, kaffe, choklad, bagerier, korvar, 
kött, ost, senap, marknader, mat, öl, kafé-
er, djur, grönsaker, mysiga platser, trevliga 
producenter och god mat med mera.
   Södra Dalarna bjuder på ett vackert 
varierat landskap och unikt många små-
skaliga matproducenter med kvalité och 
passion i främsta rummet. Skördefesten 
invigs med den populära stora potatis- 
tavlan på fredagen och sedan fortsätter 
allt det goda hela helgen.
   Ta dig tid, stanna där du trivs. För alla 
som älskar den goda maten. Kom, dofta, 
smaka, stanna, ät och njut!

Mellan bergen på Tunaslätten och mitt i Falun 
öppnar Murboannas, Sahlins och Renbiten Deli 
upp för skördefest. Här hittar du goda ostar, 
svalkande öl, struts, ren, vilt, fjällfisk, härliga 
grönsaker och kaféer. Gör en tur mitt i Da-
larna eller stanna till på väg mellan norr och 
söder. På söndagen blir det höstmarknad.

3. Falun 3. Falun && Borlänge Borlänge

Vi är många som åkt runt Siljan, vårt 
älskade ”mashav”. Att under den prun-
kande skördetiden dessutom få möjlighet 
att uppleva den lokala maten som odlas, 
förädlas och tillagas av dem som bor och 
verkar här – det är unikt. Denna helg dukas 
det upp till stor skördefest hos många av 
våra aktörer och vi hoppas att du vill ta 
vara på detta tillfälle och botanisera i allt 
det goda som erbjuds.
   Ta med familj och vänner på en gastro-
nomisk tur i Siljansbygden. Varför inte 
handla lite både här och där för att sedan 
åka hem och tillaga din egen lyxiga lokala 
Siljansmiddag? Eller boka ett bord på nå-
gon av våra fantastiska restauranger som 
serverar mat från Dalarna.                                          
   Vi lovar att du kommer att finna både 
grönsaker, ostar, korvar, marmelader, bröd, 
drycker och mycket mer som smakar helt 
unikt då de kommer från vår goda jord 
eller från djur som betat här eller produk-
ter som förädlats av varsamma händer. 
Vi vill ge dig som konsument en smak av 
Dalarna.

1. Mat runt Siljan
2. Skördefest i Södra Dalarna
3. Falun & Borlänge

3

1

2

1. mat runt siljan1. mat runt siljan
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Det har varit generationsskifte hos famil-
jen Daniels i Orsa.    
   – Min bror Johan och jag levde som free-
skiåkare och drömde om att bosätta oss i 
Alperna eller i Kanada, men så insåg vi att 
vi ville flytta hem och ta vara på det vi lärt 
oss under uppväxten på gården, berättar 
Björn som i dag driver framgångsrika Han-
sjö Mejeri. 

När familjen Daniels övertog mjölkgården 
2001 var det tuffa tider för Sveriges mjölk-
bönder. De allt lägre mjölkpriserna tvingade 
så småningom fram ett ställningstagande: 
skulle man avveckla eller utveckla verksam-
heten? 
   – Våra föräldrar valde det senare och 
bestämde sig för att starta ett eget mejeri 
med tillverkning av mögelostar och hårdos-
tar. För några år sedan övertog Johan lant-
bruket och jag köpte loss mejeriet som jag 
driver med min fru Nicolina. Man kan säga 
att vi bokstavligt talat lever på mejeriet i 
dag, för vi bor en trappa upp från osten, 
skojar Björn.

Satsar på Orsamjölk, yoghurt och fil
För att förädla den KRAV-märkta och ekolo-
giska komjölken krävs stora kunskaper.
   – Jag känner mig nästan som en forskare 

i ett laboratorium när jag provar mig fram 
i mejeriet. Det är väldigt många tester som 
ska göras, framför allt blindtester, för att 
få fram de rätta smakerna. Vår storsäljare 
är Hansjö Lina, en vitmögelost med syrlig 
karaktär. Och Hansjö grillost är en uppstick-
are! Vi har också börjat med Orsamjölk, 
filmjölk och yoghurt. Många som smakar 
vår yoghurt beskriver att den smakar som 
yoghurt gjorde förr i tiden; den är sträv, 
frisk och syrlig. 

Uppdaterad gårdsbutik
Mejeriets produkter finns att köpa hos flera 
återförsäljare i Dalarna samt i den nyreno-
verade gårdsbutiken med självbetjäning.
   – Nu utökar vi sortimentet och satsar på 
produkter med lång hållbarhet, som kaffe 
från Gamla Snickeriet Kafferosteri i Säter, 
kakor från Rosentorps bageri i Orsa och 
knäckebröd från Skedvi Bröd, som är så gott 
att smula över en tallrik fil eller yoghurt 
och äta med färska sommarbär. 
   Under Dalarnas Skördefest visar familjen 
Daniels mjölkgården och mejeriet och bju-
der på provsmakningar.
   – Bland annat steker vi vår grillost som 
man får smaka direkt ur pannan. Den osten 
gav oss en silvermedalj i SM i Mathantverk 
förra året!

Från branta pister 
till prisad mejerist

hansjomejeri.se
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I mjölkbonden Anki Arvidssons åretrunt-
öppna gårdsbutik i Gustafs, Säter, fyller du 
korgen med närproducerat, ekologiskt och 
KRAV-märkt. 

I drygt trettio år har Anki jobbat som mjölk-
bonde på Kvarnfors gård i lilla Österby. 
Länge drömde hon om att öppna en gårds-
butik hemmavid men maken Ingemar var 
svårflirtad. Allt förändrades när paret fick 
nya hyresgäster och arrendatorer; amerikan-
skan Finley Blackburn som driver Lisselstu-
gans Grönsaker & Andelsjordbruk tillsam-
mans med sin sambo Martin Noring.
   – Finley tyckte absolut att jag skulle satsa 
på min dröm, så jag bestämde mig för att 
öppna Kvarnfors gårdsbutik i vårt gamla 
stall. Sedan premiärsommaren 2019 har jag 
arbetat upp en trogen krets med kunder, 
berättar Anki. 

Fänkål, bönor, majs… 
Mellan maj och oktober är gårdsbutiken 
öppen torsdag till lördag, övriga månader 
fredag och lördag.
   – Här säljer vi främst vårt eget närslakta-
de och ekologiska nötkött och säsongsaktu-
ella grönsaker och rotsaker. All mjölk som 
produceras på gården levereras till Grådö 
Mejeri i Hedemora och vi säljer sedan deras 
crème fraîche, ekologisk A-fil, vaniljyoghurt, 
grädde, ost och smör. 
   Många andra dalaproducenter finns också 
representerade på hyllorna.
   – Vi har charkuterier från Rältagården i 
Leksand, KRAV-ägg från Catarinas Sprätt-
hönseri i Stora Skedvi, dricka och sylt från 
Tillmans i Grangärde, senap från Lissellas 
i Garpenberg, honung från Karin Trotzig i 
Vika, rapsolja från Hedemora vegetabiliska 
oljor, potatis från Klockars potatis i Västan-
sjö och eldost från Karlersgårdens Mejeri i 
Hedemora. 

Allt större efterfrågan
Till skillnad från innan pandemin, märker 
Anki att allt fler konsumenter nu är måna 
om matens ursprung. 

   – När restaurangbesöken uteblivit har 
man unnat sig lokal- eller svenskproduce-
rade råvaror som man sedan själv tillagat 
hemma. Det hoppas jag är en trend som 
håller i sig. 
   Hur komponerar du själv din bästa som-
marmiddag?
   – Då väljer jag picanha som är min favorit 
av alla styckdetaljer. Det är en hel stek med 
stor kappa som jag grillar sakta och serve-
rar med bakad potatis, grillade grönsaker 
och ”chilimajo” med färsk chili, torkad chili, 
vitlök och hemmagjord majonnäs. 
   Under Dalarnas Skördefest är Kvarnfors 
gårdsbutik öppen hela helgen, fredag till 
söndag.      
   – Då kommer Finley och Martin hit med 
ett stort lass nyskördade grönsaker och så 
grillar vi hamburgare på vår egen nötfärs. 
Till den serverar vi så klart chilimajon som 
jag vet att våra besökare brukar älska. Och 
så får man dricka mjölk till, det är ju det 
som gäller här!

Jag öppnade 
gårdsbutik i stallet

Facebook: Kvarnfors Gårdsbutik
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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: 3–4 juli 11–16, 31/7–1/8 11–16
4–5/9 11–16 Mat runt Siljan
Övriga tider se hemsidan.

BJÖRGÅRDEN
Syltmakeri • Fika • Gårdsbutik                                                                                                               

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

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

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

till olika ändamål. Öppet mån–fre 12–16. 
Mat runt Siljan 3–4/9 11–16. Välkommen! 

Följ oss på Facebook och Instagram.

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

DALACHOKLAD
Chokladbutik i Rättvik

Välkomna till vår gård och gårdsbutik 
där du hittar grönsaker, blommor och 

närproducerade delikatesser efter säsong, 
både från gården och från flera av

Dalarnas alla duktiga mathantverkare.
Betande djur i hagarna runt gården.

Kom och njut av naturen, 
stillheten och fina promenadstråk.

ERKERS LANTGÅRD 
Levande gård med gårdsbutik

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

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
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Småskaligt mathantverk med egenbakade 
kakor, crêpes och galetter, lokalrostat 

kaffe från eget kafferosteri och choklad-
hantverk (bean-to-bar). Kakstugan ligger 

i byns gamla handelsbod men just nu 
erbjuder vi endast försäljning utomhus. 

Se Facebook och Instagram (@kakstugan) 
för öppettider och aktuell info.

Siljansvägen 440 · Tällberg · 0247-500 01 
kakstugan.se

KAKSTUGAN I TÄLLBERG AB
Kakor • Crêpes • Kaffe • Choklad

 Vi bakar surdegsbröd från grunden med 
ekologiskt mjöl, kulturvetesorter och 

gräddar brödet i vedugn. Hos oss hittar 
du ditt nya favoritsurdegsbröd med 

goda fröer, valnötter, frukt eller ren råg. 
Vi bakar också goda bullar, skorpor och 
småkakor för den fikasugna. Välkomna!

Yttersättra 5 · Stora Skedvi · 073-420 23 80 
kanelochkummin.se

KANEL & KUMMIN 
VEDUGNSBAGERI

Här bakas allt från grunden med 
förkärlek till lokalt och ekologiskt. 

Serverat i vackra hus som prisbelönats 
för sin fina restaurering från tragiskt 

80-tal till dagens pärla. 
Linoljedoft och tjära hittar ni 

i byggnadsvårdsbutiken. 

Stora Torget · Hedemora
cafewahlman.se

070-541 14 43 073-759 58 53

GAMLA APOTEKET
Hanverksbageri & café

Välkommen till vårt gårdsmejeri 5 km
norr om Orsa. Här tar vi hand om hela 
kedjan från gräsfrö till våra vällagrade 
smakrika ekologiska ostar. Vi tillverkar 
grillost, brieost, blåmögelost, hårdost, 
yoghurt, filmjölk och Orsamjölk. Besök 

vår självbetjäning, öppen varje dag 10–19.
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.

Se vår hemsida & Facebook för öppettider.
Utflyktsmål i juli v. 26–30

Borgs Gammelgård café & loppis
Korvfabrikens Gårdsbutik

KORVFABRIKEN
Kött, chark & mathantverk

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

Här får man utsikt över både kostall och 
grönsaksfält när våra två gårdar samarbe-
tar i butiken med nötkött från kohagarna 
på Gustafs Ekomjölk och grönsaker från 

Lisselstugans Grönsaker (Krav-certifierat!). 
Sommaröppet tor 14–18, fre 1–17, lör 10–12. 

Kika in på våra sociala medier för utbud 
och nyheter under säsong.

KVARNFORS GÅRDSBUTIK
Kött • Grönsaker • Eko • Lokalt

Kvarnfors gård 10 · Gustafs · 070-571 40 29
Facebook: Kvarnfors Gårdsbutik

Sedan 1817 har familjen bakat knäckebröd 
i Häradsbygden och än i dag använder vi 
samma hemliga recept som när bageriet 
startade på 1920-talet. Vi är extra stolta 
över vårt ekologiska knäckebröd av råg 

från lantbruk i Hedemora. I bageributiken 
hittar du knäckebröd av alla de sorter 

och mat från lokala leverantörer.

LEKSANDS KNÄCKEBRÖD
Äkta njutning sedan 1817

Gärde Stationsvägen 11 · Leksand · 0247-448 20
leksands.se

Passion • Kvalité • Omtanke • Kreativitet
Med det och kunskap skapar LissEllas

upplevelser för dig genom sina senaps- 
produkter. Alla olika. Alla värda att prova.

Hittas runt om i Dalarna och i webbshopen.
I Garpenbergs handel finns alla sorter
kl. 10–20 dagligen. Öppet hos oss, möt

senapsmakaren 6/7–5/8 tis–tor kl. 10–15.

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

LissEllas senap gör ett 50-tal olika sorter

LISSELLAS SENAP 
Världsmästare x13 i senap
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Om du vill bo bra i fina rum och med 
maten lagad på närodlade produkter 
är valet enkelt. Brukshotellet ligger i 
en vacker grönskande park nära sjöar 

och berg. Från oss når du alla fina 
besöksmål smidigt och enkelt. Vi har 

rum för både ensamresenären och 
familjen. Hotellet har öppet året runt. 

LÅNGSHYTTANS BRUKSHOTELL
Lovprisat hotell & kök

Holmgatan 4 · Långshyttan · 0225-600 54
brukshotellet.se

 Välkommen till Murboannas gårdsmejeri,
café och gårdsbutik! Vår ambition är att 
skapa ett utflyktsmål för hela familjen. 

Här får du kika in i mejeriet, njuta av när- 
producerade godsaker i caféet och innan 
hemfärd finns alla våra ostar och andra 

lokala produkter till försäljning i butiken.
Lunchservering. Öppet alla dagar 11–17. 

Murbo 8A · Borlänge · 073-717 28 00
murboannas.se

MURBOANNAS
Gårdsmejeri, café & gårdsbutik

M U R B O          A N N A S

Välkommen till den mest välsorterade 
butiken när det gäller renkött, vilt, 

ostar och andra delikatesser!
Njut av en tapasbricka fylld med ost och 

renkött, glass från Stora Skedvi Mejeri 
och samiskt kaffe på vår fina uteservering. 

Vi har öppet tis–fre kl. 10–18 
och lör kl. 10–14.

Åsgatan 18 · Falun · 023-122 30
renbiten.se

RENBITEN DELI
En unik delikatessbutik

Strax söder om Leksand ligger 
Rältagården där vi i familjen Magnusson 
bedriver ekologiskt jordbruk och gårds- 
krog/catering. Basen i vår verksamhet 
är uppfödning av köttdjur samt egen 
tillverkning och försäljning av chark-

produkter. Välkommen till vår gårdsbutik 
som är öppen mån–lör kl. 11–17.

RÄLTAGÅRDEN
Lokal mat – jord till bord

Djura Hissenvägen 1 · Djura · 070-175 49 08
raltagarden.se
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Foto: Fredric Ericson

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

Välkommen till den vanliga gården med de 
ovanliga djuren! Vi erbjuder härlig lokal-
producerad strutsägglass, mat & dryck 

från vårt eget bryggeri, digital guidning 
runt gården & en härlig lekplats för barn.

Varje fredag & lördag har vi pubkväll!  
I gårdsbutiken hittar du allt från 
strutsfilé till hudvårdsprodukter.

SAHLINS STRUTS 
Möt nutidens dinosaurier

Sveden 1 · Borlänge · 070-398 31 49
sahlinsstruts.se · sahlinsbrygghus.com

Vi bakar allt från grunden av surdeg 
och använder i möjligaste mån svenska 
och ekologiska råvaror. Vi säljer mörka 

och ljusa matbröd, 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
www.snitths.se 

H A N T V E R K S B A G E R I
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LAXBURGARE

HET LIMEMAJONNÄS
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HAMBURGERBRÖD
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LAXBURGARE MED 
HEMBAKADE HAMBURGERBRÖD,

HET LIMEMAJONNÄS OCH
 KRISPIGA SÖTPOTATISCHIPS
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Saras Smaker
Dalalivs kock, Sara Nyström i Insjön, delar med sig av en smakrik sommarfavorit.   

– Servera gärna laxburgaren med fräscha tillbehör, som skivad avokado, 
blandad bladsallat, solrosskott, vattenkrasse och vattenmelon. 
Och dubbla gärna satsen bröd när du bakar och lägg i frysen.  

HAMBURGERBRÖD (8 st) 
25 g jäst
25 g smör
2,5 dl havremjölk
5,5 dl vetemjöl
1 tsk salt
1 ägg till pensling
3 msk svarta sesamfrön 
till garnering

Smula ned jästen i en bakbun-
ke. Smält smöret i en kastrull 
och tillsätt havremjölken. Låt 
vätskan bli fingervarm och 
häll den sedan över jästen och 
arbeta ned mjölet tills det har 
blandats ordentligt. Arbeta 
sedan degen i ytterligare 10 
minuter. Blanda ned saltet på 
slutet. Låt degen jäsa under 
bakduk i 40 minuter. Häll upp 
degen och dela upp den i 8 lika 
stora bitar som du rullar till 
runda bullar. Lägg på bakplåt 
med bakplåtspapper och låt 
bullarna jäsa i ytterligare 30 
minuter. Under tiden sätter du 
på ugnen på 200 grader. När 
bullarna jäst klart penslar du 
dem noga med uppvispat ägg. 
Strö över sesamfröna. Grädda 
bröden i 10–12 minuter, bero-
ende på effekten på ugnen, 
tills de blir härligt gyllenbruna. 
Ta ut bullarna och låt dem 
svalna under en handduk.

LAXBURGARE (8 st)
500 g lax
1 ägg
1 vitlöksklyfta
1 tsk torkad ingefära 

1 tsk salt
3 msk kallt vatten 
smör till stekning

Dela laxen i mindre bitar 
och lägg i mixerskål. Tillsätt 
ägg, vitlök, ingefära, salt och 
vatten. Mixa med stavmixer 
tills färsen är helt slät och dela 
sedan upp den i 8 lika stora 
delar. Forma till runda bollar 
och lägg dem sedan i kylen 
tills de ska tillagas. Vid stek-
ning hettar du upp stekpannan 
på medelhög värme. Platta till 
burgarna lite lätt med händer-
na innan du lägger ned dem i 
stekpannan. Stek i smör i cirka 
2–3 minuter per sida. 

HET LIMEMAJONNÄS
2 äggulor
1 tsk dijonsenap
1 msk vitvinsvinäger 
2 dl mild rapsolja
1 msk sriracha chilisås 
1 vitlöksklyfta, pressad
2 krm salt
1 lime, rivet skal + saft 

Blanda äggulor, dijonsenap 
och vinäger i en bunke. Tillsätt 
oljan droppvis under konstant  
vispning (gärna med hjälp av 
elvisp) tills majonnäsen tjock-
nat och oljan är slut. Tillsätt 
chilisåsen, vitlöken, saltet och 
det rivna skalet och saften 
från limen. Blanda och smaka 
av. Vill du ha lite extra hetta i 
såsen tar du lite extra chilisås. 
Förvara limemajonnäsen i 
kylen innan servering. 

SYRAD RÖDLÖK
1 rödlök
1 msk socker
1,5 msk vitvinsvinäger
1 krm salt

Skär rödlöken i tunna skivor 
och lägg i en burk med lock. 
Tillsätt socker, vinäger och 
salt. Sätt på locket och skaka 
burken ordentligt. Ställ in i ky-
len och låt stå i minst 1 timme 
innan servering. Skaka gärna 
burken några gånger under 
tiden.

KRISPIGA SÖTPOTATISCHIPS
4 sötpotatisar
1 liter frityrolja 
salt

Tvätta sötpotatisen. Låt skalet 
sitta kvar och skiva potatisen 
tunt (till cirka 1 mm tunna 
skivor) med hjälp av mandolin 
eller kniv. Värm upp oljan till 
160 grader i en tjockbottnad  
kastrull med lock eller i en 
fritös. Fritera några skivor åt 
gången i cirka 4–5 minuter. 
Lägg de friterade skivorna på 
ett stort fat med hushållspap-
per i botten, så att överflödig 
olja sugs upp. När alla skivor 
friterats en gång ska de frite-
ras en andra gång, denna gång 
bara dock någon minut tills de 
börjar bli gyllenbruna. Ta upp 
skivorna ur oljan och låt rinna 
av på hushållspapper. Salta. 
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120 år av tradition & 
trygghet sitter i väggarna!

Vardagar 10–18 · Lördagar 10–14
Storgatan 41, Ludvika · 0240-810 00 

bjorksmobler.se

Köp till dynor, 
tak och skydd.

Dalom 
Hammock  

Från 
3 495:-

Dubbelfjädrande 
kontinentalsäng

120  4 495:-
140 4 995:-
160 5 595:-
180  5 995:-

Köp till ben och gavel.

Kvalitetsmöbler 
från Hillerstorp

Väderbacken
Allservice AB (svb)

I samarbete med: Tack till:

29 maj - 28 augusti 

Tillbaka
till naturen

Eric Andersson | IC-98 |  Jenny Käll
Märta König | Lina Sofia Lundin

Mer information om utställningen finns  på vår hemsida och sociala medier.
mekensmedjebacken.se

Öppettider: tisdag–fredag kl. 12–17,  
lördag–söndag kl. 12–16, stängt: 6, 25–26 juni.

Välkommen att besöka vår småskaliga odling i  
den lilla hållbara trädgården intill konsthallen.

Konsthallen MEKEN | Kyrkogatan 12 | 777 30 Smedjebacken 
Tel. 0240-660 000 | mekensmedjebacken.se | Följ oss i sociala medier!
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Ateljé . Butik . Bed & Breakfast

Vävglädje

Välkommen in och inspireras av utvalda 
produkter i en härlig blandning.

För öppettider och kurser, se www.vavgladje.se
Facebook: Ateljé Vävglädje Butik, Bed & Breakfast

Instagram: vavgladje 
Hyttvägen 23, Sunnansjö . 0240-914 69 

Två mil nordväst om Ludvika, längs länsväg 245

INREDNING . PRESENTER . GARN
VÄVMATERIAL  . SMÅTT & GOTT

Tisdag – fredag 11–18
Lördag 11–15
Handla online: wextverk.se

@lilla_wextverk
@lillawextverk

Utvalt för hem & trädgård | Lantligt, industriellt & rustikt 

Vi finns i Ludvika utmed rv 66
Lekomberg Grangärdevägen 61

 0240-844 44

Öppet hela
sommaren!
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Skafferiet
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BLOMMAR
PÅ BORDET
Svensktillverkat gryt-
underlägg i björk med 
Carl Larssons möns-
ter ”De mina” från 
försättsbladet i några 
av hans böcker.
carllarsson.se

EKOLOGISK OLIVOLJA
Smaksätt sommarens sallader och 

marinader med en god spansk olivolja.
I delikatesshörnan på Hermans Bistro

 i Borlänge fann vi denna flaska 
som också blir en fin gåva till 

värden när du går på fest.
hermansbistro.se

DELIKATESS 
TILL DESSERT
Pistagekräm är gott till 
tunna bitar av mörk choklad 
och färska bär. Du kan även 
värma krämen och ringla 
den över glass. Säljs av nya 
Gapa Café & Bar i Leksand.
gapacafe.se

BÄR FRÅN SUNDBORN
Hemma på gården vid Sundbornsån 
driver Anki Ingelström en småskalig 
ekologisk odling av hallon, rabarber 

och svarta vinbär. Hon odlar även 
det goda allåkerbäret som är besläk-
tat med det i Norrland fritt växande 
åkerbäret. Av skörden tillverkar Anki 
hemkokta marmelader med naturliga 
smaksättningar, som vanilj och chili. 
Hon säljer också färska bär i lösvikt 

– perfekt för den som vill toppa 
frukostfilen med sommarens smaker.

sundbornsbar.se

GRÖNSAKER, GLASS 
OCH GRÖNPEPPARWURST

På nyöppnade Vassbo Gårdsbutik i Falun erbjuds 
ekologiskt kött och charkuterier från den egna 
gården och produkter från andra dalabönder.
   – I skördetider säljer vi också grönsaker som 

odlats i de gamla växthusen här på Vassbo, som 
tomat, gurka, sallat och squash med mera. Och så 
serverar vi kaffe, glass och ibland någon nybakad 
kaka, välkomnar Anna Lindblom som driver gårds-

butiken tillsammans med sin svägerska Åsa Nilsson.
Facebook: Vassbo Gårdsbutik

7 2



7 3

ÖVER 40 KÄNDA 
VARUMÄRKEN FÖR

 HENNE OCH HONOM!

MÅN–TOR 10–18, FRE 10–17, LÖR 10–13
LUNCH 13–14
ÖPPET I SOMMAR 5/7–21/8
MÅN–FRE 10–17, LÖR 10–13
LUNCH 13–14
0240-700 33, Risgatan 2, Smedjebacken
brodernabergstroms.se
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Vi har produkterna och presenterna för 
varje tillfälle. Allt från de klassiska
ikonerna till det senaste från designers 
och företag där hjärtat klappar lite extra 
för just Dalarna!

Välkommen till dalarnadesign.se eller 
butiken på Åsgatan 26 i Falun.

IKONISK SVENSK DESIGN FRÅN

DALARNA

12 spännande konststopp 

från Avesta till Mora!

AVESTA ART
MEKEN, SMEDJEBACKEN

ARKIVHUSET, SMEDJEBACKEN

MASKINHUSET, GRÄNGESBERG

GALLERI SVARTA GRAN, BORLÄNGE

MAGASINET, FALUN

DALARNAS MUSEUM, FALUN

KONSTHALLEN KVARNEN, SUNDBORN

LEKSANDS KULTURHUS

HJORTNÄS HANDEL GALLERI

RÄTTVIKS KONSTHALL

ZORNMUSEET, MORA

facebook.com/dalarnaarttrail

instagram.com/dalarnaarttrail

MAGASINET FALUN 3/7–22/8

CAFÉ & SHOP
ÖPPET ALLA DAGAR 11–17

Heja Samtiden!
Kent Wisti



Koka pastan enligt beskrivning på förpackningen. 
Skala och hacka schalottenlöken fint. Skiva svampen. 
Hetta upp olja i en stekpanna. Lägg i löken och svampen 
och stek på medelhög värme under omrörning, tills 
svampen ”knäpper”. Häll på grädden, tillsätt tryffelpastan 
och låt sedan såsen koka ihop lite. Salta och peppra. Lägg 
i den kokta pastan och blanda runt. Lägg upp rätten på 
tallrik och strö över riven parmesan efter tycke och smak. 
Servera gärna med en grön sallad och lite picklad rödlök.

(4 PORTIONER)Tryffelpasta

Sweet Bistro har blivit en populär mötesplats. På 
sommaren lever restaurangen upp när matglada och 
törstiga gäster fyller uteserveringen på Hökartorget 
mitt i Hedemora.
   – Välkommen att njuta av vällagad mat och här-
liga bakverk! Hos oss kan du också beställa tårtor 
och smörgåstårtor till kalas och jubileum, tipsar Lina 
Palmberg som är utbildad bagare och konditor.  
   Bistron driver hon tillsammans med Maria Eriks-
son som jobbar i serveringen och i köket. Här bjuder 
tjejerna på ett av sina bästa pastarecept, en grön 
favoriträtt från Sweet Bistros meny.
Facebook: Sweet Bistro

600 g pappardellepasta
1 schalottenlök
250 g champinjoner
250 g portabello eller annan 
svamp som du tycker om
olja till stekning
3 dl grädde
2 msk tryffelpasta
salt & svartpeppar
parmesan

#dalavego
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Dalarnas Hemslöjd
Stora Torget 

791 71 Falun
023-151 31

dalarnashemslojd@telia.com

Boka ljusstöpning måndag–fredag 
kl 10.00–15.00 under hösten 2021.
För detaljer om öppettider och ljusstöpning, 

se hemsidan www.faluljus.se

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

Falu Ljusstöperi
& Butik

FalunFalun

Vi har flyttat 
Vi har flyttat 

till nya lokaler! 
till nya lokaler! 

Vi finns nu på 
Vi finns nu på 

Holmgatan 30.
Holmgatan 30.

Holmgatan 30, Falun
023-410 52

Lekextra Falun

Ann.72,5x108_Lekextra_Falun_Holmgatan.indd   1Ann.72,5x108_Lekextra_Falun_Holmgatan.indd   1 26.05.2021   08:0826.05.2021   08:08

RELATION 2.0?
KBT FÖR HÖGRE INRE STANDARD

070-861 42 63 ∙ rawrelations.se

I FALUN/DIGITALT ∙ INDIVID, PAR & ORGANISATION
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Krongårdsvägen 16 vid FALU Gruva

norrgardeninredning.se023-702 24 40

Ernst ∙ Bruka Design ∙ Edblad ∙ Pr Home 
VILA ∙ Selected Femme ∙ House Doctor 

och många fler

Välkommen till 
Gruvbutiken!
Här hittar du ett utvalt 
sortiment av hantverk, 

delikatesser och detaljer 
för hemmet – ta med dig 

en bit av Dalarna hem!

www.falugruva.se

CYKLAR · BIKEFIT
CYKELVERKSTAD

FRILUFTSLIV
LÄNGDSKIDOR
SKIDVERKSTAD

Slaggatan 11, Falun · 023-638 62 
cykellangd.se

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

DEN LILLA TRÄDGÅRDSBUTIKEN
MED STOR PERSONLIGHET

 info@knivatradgard.se



Den sagolika guckoskon
Svenska Botaniska Föreningen har utsett den 
20 juni till ”de vilda blommornas dag”. Ta 
chansen att se en av våra vackraste vildväxan-
de orkidéer när den blommar i midsommartid. 
I Risröds naturreservat i Rättvik finns Dalarnas 
största bestånd av den fridlysta guckuskon. 
Visste du att en guckuskoplanta utvecklas 
långsamt och att det kan ta över tio år innan 

den går i blom? Ta med en flora så kan du 
upptäcka andra fridlysta orkidéarter som 
växer i reservatet, som brudsporre, korallrot, 
grönkulla, skogsknipprot, spindelblomster och 
skogsfru. Håll dig till den markerade leden 
då marken kring växterna inte får trampas 
ned. Beundra på avstånd så att vi får njuta av 
dessa skönheter många år framöver!
lansstyrelsen.se/dalarna/besoksmal
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IKONISK SVENSK DESIGN FRÅN

www.dalarnadesign.se

Ta vara på årets härligaste årstid och optimera 
utelivet med en utekran, eller varför inte en 
utedusch! 

Säsong för uteliv
och trädgård!

Läs mer om och köp våra utekranar och ute-
duschar på dalarnadesign.se eller besök oss i 
vår butik på Åsgatan 26 i Falun. 



8 0

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

• 24 smaker från vår lokala 
glassmakare Rättviksglass

• Gräddglass, sorbet, veganglass
och nyheten för i år - mjukglass!

• Trädgårdsservering • 20:e säsongen

Fiskgatan 1, Leksand  |  cafealle.se  |  

INTE BARA FÄRG...

Limsjöänget 3, Leksand 
0247-100 64 
Vard 10–18, lörd 10–14

FASADFÄRG 10 L
20%
OBS! Utvalt sortiment.
Gäller 1/5–31/8

MEDLEMSERBJUDANDE
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Norsgatan 24, Leksand ∙ 0247-129 00

Varmt välkommen till en 
butik med personlig service!

Sommar på 
Solblomman

VILA ∙ MASAI ∙ ODD MOLLY 
FREEQUENT ∙ PART TWO 

SOYA ∙ CREAM ∙ MOSH MOS 
PIECES ∙ PARA MI ∙ IN WEAR

På herravdelningen 
hittar ni:

LINDBERGH
GARCIA ∙ SEBAGO

GC RESTAURANG 
BAR & CAFÈ

Mån–tor 8–22/24 • Fre 8–02 • Lör 9.30–02 
Norsgatan 19, Leksand

0247-132 60 • www.gardscafe.se

Välkommen in!

Caprese
Bruschetta
Mixbruschetta
Plocktallrik
Rödbetor, chèvre
Tigerräkor
Skagentoast
Räkcocktail
Löjromspizza

Kycklingpasta
Panzerottipasta
Laxpasta
Scampipasta
Oxfilépasta
GC Pizza
Prosciuttopizza
Scampipizza
Vegetarisk pizza
Laxsallad

SMÅRÄTTER

VARMRÄTTER
Räksallad
Kycklingfilé
Svamprisotto
Bookmaker toast
Rödingfilé
Tournedos
Grillad Entrecôte
Moules Frites
Hamburgare
Baconburgare

KVÄLLS- 
MENY

Serveras 
från kl. 16

BAREN ÄR ÖPPEN
Fredagar–lördagar till kl. 02

FRUKOSTBUFFÉ
Vardagar kl. 8–10

LUNCHBUFFÉ
Vardagar kl. 11.30–14/15

inkl. vårt goda salladsbord

HELGBUFFÉ
kl. 12–15
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Fiktion blandas med verklighet i konst- 
nären Nygårds Karin Bengtssons verk. 
Nu planerar hon sin största utställning 
någonsin. På hemmaplan dessutom.
 
Det var efter teaterlinjen på gymnasiet i Upp-
sala som Karin, som är uppvuxen i Mora, blev 
nyfiken på världen utanför repetitionsrum-
met. Hon studerade dokumentärfotografi på 
folkhögskola och gick sex år på konsthögskola 
i Finland och Tyskland. Inbjudningar till olika 

utställningar trillade in direkt efter studierna, 
bland annat har Karin ställt ut på Fotografiska 
i Stockholm. 

Varifrån får du dina bildidéer? 
   – Jag samlar intryck hela tiden, från verklig-
heten, konsthistorien, film, litteratur, minnen 
och drömmar, från sånt jag läser, hör och 
upplever. Det är som om alla intryck läggs i 
en stor tratt med en väldigt smal pip. Jag bär 
alltid med mig en anteckningsbok och när jag 
skrivit ned tillräckligt mycket kan jag utläsa en 
röd tråd i boken, ett tema. De färdiga verken 
är ett koncentrat av allt jag lagt i tratten. En 
bildidé kan också börja med att jag hittar en 
speciell kostym, som den fina harlekinkosty-
men som fanns på en teater i Skåne. När jag 
kommer hem till Dalarna åker jag alltid runt på 
loppisar och vintagebutiker. Spader Madame i 
Öja, Rättvik, är ett måste varje gång. 

Nyfiken på

The Boat

Jag vill att 
mina bilder 
får evigt liv
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A Fool´s Day

Du använder dig oftast av det naturliga 
ljuset. 
   – Det fantastiska ljuset över Siljan har lärt 
mig ljusets betydelse, för det finns ingen som 
kan sätta ljuset så bra som solen. Jag älskar 
skiftningarna mellan olika väder och mellan 
soluppgång och solnedgång. Bilden ”The Boat” 
är fotograferad från en mycket speciell plats, 
från stenstranden där jag badat under hela min 
barndom. Det var som ett drömscenario den 
dagen jag fotograferade verket. Ett par släkt- 
ingar stod redo som modeller i min fars gamla 
roddbåt och ljuset över Storsiljan var magiskt. 

Även verket ”A Fool’s Day” har en speciell 
dalakoppling?
   – Ja, varje sommar åker jag till min mors 
gård i Torrberg, Leksand. Det är en by bland 
bergen och bilden är fotograferad i dammen 
där vi brukar bada. Även den platsen är speci-
ell, som en ”John Bauer-skog” med lingon- och 
blåbärsris som växer ända ned till strandkan-
ten. Motivet är en harlekin som står med vat-

ten upp till midjan, en pojke på väg att lämna 
barndomen och träda in i vuxenvärlden. Likt 
Narcissus betraktar han sin egen spegelbild, 
med skillnaden att han inte ser ut att vara spe-
ciellt förälskad i sig själv. Titeln anspelar även 
på vår tidsanda och känslan av att vi lever i 
dårens tid. 

Dina bilder är som scener.
   – Man kan likna min skapandeprocess vid en 
filminspelning. Jag lägger ned mycket tid på 
att bygga scenografi, leta miljöer, modeller, 
kostymer, rekvisita och rätt ljus till bilden. 
Jag kan tillbringa flera dagar i ett rum för 
att se hur ljuset faller in, och jag regisserar 
och fotograferar. Jag brukar säga att jag inte 
fotograferar människor, utan att jag iscensät-
ter tillstånd. Ansikten har en förmåga att ta 
över allting, medan det viktiga för mig är att 
berätta genom själva scenen/rummet: Varför 
befinner sig personen där? Vad gör den? Vad 
har hänt? Mina bilder är inte klara förrän de 
mött betraktaren.
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NYGÅRDS KARIN BENGTSSON
BOR Höganäs i Skåne, sommarhus i Mora
GÖR Konstnär 
AKTUELL Ställer ut på Zornmuseet i Mora, 
16 oktober 2021–16 januari 2022. Har 
skapat årets Vasaloppsmotiv.
HEMSIDA nygardskarinbengtsson.com

Uttrycksmässigt anar man ett släktskap 
med din syster, modedesignern Nygårds 
Anna Bengtsson. Vad har format er? 
   – Helt oberoende av varandra har vi utveck-
lat ett liknande formspråk. Både Anna och jag 
är intresserade av det tidlösa. Vi växte upp 
med många äldre släktingar omkring oss och 
gamla traditioner, till exempel har vi alltid 
burit Moradräkten vid högtider, dräkter som 
ärvts i generationer. Våra föräldrar hindrade 
oss aldrig från att göra det vi ville, både mor 
och far är kreativa till sinnet och leken togs på 
allvar. Det fanns sällan något som var omöj-
ligt: ”Är det inte bara att göra då?” är en replik 
vi ofta fick höra.

Berätta om din kommande utställning på 
Zornmuseet!
   – Eftersom jag kommer från Mora känns det 
ju helt fantastiskt att få ställa ut där. Utställ-
ningen blir min största hittills och den kommer 
att visa runt 35 verk från år 2004 och framåt. 
Titeln ”Med ryggen mot tiden” känns relevant 
på flera sätt. Dels för att jag ständigt återkom-
mer till frågor om tiden, minnet och döden i 
mitt konstnärskap, dels för att vi nu lever i en 

tid med pandemin som vi helst vill vända ryg-
gen mot, men även för att jag själv är mitt 
i livet. Nu står jag högst upp på ålderstrappan. 
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Se @butikseleksand 
på Instagram för 
aktuella öppettider. 
Varmt välkomna! 
Övermo Kvarnvägen 2
Leksand

Popup-butik i genuin dalamiljö. 
Återbruk för ett vackert 

och personligt hem! 

SiljanPilates
Du är bara så ung som din ryggrad

Den skonsamma träningen för att förbättra hållning, 
balans, styrka och andning. Pilates är för alla 

– oavsett träningsnivå, ålder, kroppstyp eller skador.

Gruppträning & personlig träning
073-064 84 48 · siljanpilates@gmail.com

Torget 4, Leksand
Pingstkyrkan Leksand

vinnare
Bli en riktig
åter-

1000 kvm fynd som 
förändrar liv och miljö 

Övermo Backåkersvägen 1 
0247-255200

tisdag 12-18
torsdag 12-18
lördag 10-14
Gåvomottagning vardagar 9-14 

samt när butiken är öppen. 

Följ oss:



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

~ ett hantverk från Dalarna ~
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Vardagar 10–18, lördagar 10–15
TORGET 7, LEKSAND - 0247-346 80

Sommarnytt från

leksandresort.se/siljans-konditori

BAGERI | KONDITORI | CAFÉ | KÖK | GALLERI

Sommar på Siljan!
Frukosterbjudanden  

VARDAGAR

Lunchbuffé 
MÅNDAG-LÖRDAG

Brunchbuffé
SÖNDAGAR

Beställ online!

Prova vår egen gelato

LILLPRINSENS LILLPRINSENS 
MIDSOMMARMIDSOMMAR
Färgglad och söt 
saga på rim med 
text av Åsa Pellas 
och illustrationer 
av Lena Wikman. 
Uppskattad som 
födelsedagspresent 
eller dopgåva!

Läs mer på dalaliv.se

MÅLARBOK MED MÅLARBOK MED 
KURBITSARKURBITSAR
20 handtecknade 
motiv av Lena 
Wikman. Använd 
dina favoritfärger 
och skapa egna 
tavlor. Skön avkopp-
ling för alla åldrar!
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Veronica Lindmark i Borlänge älskar pioner och 
dahlior. Kring familjens gulmålade trävilla har 
hon skapat en lummig trädgård i romantisk 
stil. Här delar Veronica med sig av sina vackra 
blomsterbilder – att njuta och inspireras av. 
Instagram: sable_85

Dahlior har med åren blivit en favorit. Det är 
lite pyssel med knölarna, men det är det värt 
när man sedan överöses med blommor sent in 
på höstkanten. En favorit är "Café au Lait".

Blommor inspirerar mig även till mycket pyssel. 
Regniga dagar kan man ägna sig åt att vika 
pappersblommor.

INSPIRATÖREN

Pioner tycker jag är en av våra vackraste peren-
ner. De är dessutom lättskötta och långlivade. 
En favorit hemma i trädgården är den maka-
lösa sorten "Coral Charm". Den blommar med 
stora korallrosa blommor som sedan bleknar 
till krämgult. 
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Under sommarens soliga dagar, kan det 
vara mysigt att ordna små ställen att 
koppla av på. Det räcker med ett stort 
parasoll och en mjuk filt så har man en 
härlig plats för vila. 

Många blommor torkar väldigt vackert och går 
utmärkt att göra kransar av. Blommorna är 
fästa med limpistol på en virad krans av stål-
tråd. Detta är ett enkelt pyssel som låter dina 
blommor leva kvar året om. 

När jag arrangerar en bukett, tänker jag ofta 
i lugna färgskalor och pastelltoner. Det ska 
kännas mjukt, fluffigt och en aning busigt. Jag 
tycker om när det spretar "hit och dit" och ser 
det som en slarvig charm. Blommorna blandar 
jag efter smak och säsong. Här samsas bland 
annat tulpaner med anemoner i en härlig mix.

Det blir mycket påtande i trädgården så 
här års och då sitter det riktigt bra med 
en god fika! De här lemon curd-grottorna 
är magiskt goda att avnjuta med en kopp 
kaffe ute i det gröna.



 

 

Varmt välkomna till 
Stationsgatan 6 

i härliga Leksand!
 

Under sommaren 
utökar vi öppettiderna, 

håll koll på våra 
sociala medier.

gapa 
ylvaskarp

secondaire
kräsen

faktoritre

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

Butiken på Stationsgatan 6 har fått nytt namn! 
Välkommen till KRÄSEN (tidigare Crona Craft).

w w w . c r o n a c r a f t . c o m  ·  w w w . k r ä s e n . s e

Instagram: @ylvaskarp   www.ylvaskarp.se

KONST, KALLIGRAFI, 
INREDNING & DESIGN

extra 
öppet under

JULI
tisdag-lördag

12-16
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LÄS MER OCH 
BOKA PÅ

leksandresort.se/sommarland

Upplev äventyret Sommarland med karuseller, vattenland 
och roliga aktiviteter. Bo på 5-stjärnig camping med sandstrand, 
pool, restaurang och aktivitetscenter. Vi planerar för en trygg 
och säker öppning den 26 juni.

Svemestra i Dalarnas sommarparadis 
– bästa sommarlovet för hela familjen!
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Vi tillpassar glasögon 
men vi gör också det här:

  

• BEHANDLAR TORRA/RINNANDE ÖGON
• ÖGONHÄLSOUNDERSÖKNING
• TILLPASSAR KONTAKTLINSER
/SPECIALLINSER/NATTLINSER

• AVLASTANDE FILTERGLAS VID T EX: 
HJÄRNTRÖTTHET, MÖRKERKÖRNING 

OCH MAKULADEGENERATION

Torget 6, Leksand · 0247-121 30 
leksandoptik@klarsynt.se · leksandoptik.se

Lilla 
Blomstershopen

Yttermo Larshansesgattu 5 ∙ Leksand 
070-436 28 36 ∙  

Den lilla gårdsbutiken 
med stort 

Blommor ∙ Binderier ∙ Inredning ∙ Utemiljö

En närmare
 redovisningsbyrå

Leksand Optik AB
IDAH STENBACK

”Vi får mer tid 
över till att 

driva vår dagliga 
verksamhet”

Tor–fre 12–17, lör 12–15 
Gärde Häradsvägen 241 ․ Leksand 

pbhome.nu

En inredningsbutik 
med unika detaljer
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FAMILJEN VÄXER

Vi gillar att experimentera med smaker och format, och det är verkligen Tre Kullor 
Fröknäckesnacks ett kvitto på. I tre goda smaker kommer nu våra goda nyheter Ramslök och 
Havssalt, Dill och Havssalt samt Lök och Surdeg. De goda bitarna passar lika bra på helgens 

ostbricka som ett gott och hälsosamt snack i vardagen eller som snacks till dippen.

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.

Bageributiken

Mån - Fre 09.30-18.00, Lör 10.00-15.00, Sön 11.00-15.00
För övriga öppetider, se leksands.se

Fantastisk sill! 
Fantastiskt goda sillar 

från Klädesholmen.

Smakrik ost!
Det lilla mejeriet med 

fantastiska ostar!

God korv!
Fantastiska korvar
från Siljans Chark.

Grådö Bré!
Från Hedemora.

Med smör och raps. 

Gärde stationsvägen 11 • 0247 – 448 20 • leksands.se
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Håll öronen öppna för ny musik från Dalarna. 
Dalapop är ett regionalt resurs- och produk-
tionscenter för populärmusik. På vår hemsida 
dalapop.se tipsar vi om aktuella händelser, 
kommande evenemang och nya artister från 
länets breda musikscen.

ANNONS

Missa ingen ny musik! Följ vår spellista 
Dalapop – ny musik från Dalarna

på Spotify. Spellistan uppdateras en 
gång i månaden med den bästa 

musiken från den gångna månaden.

Ny musik från Dalarna!

IN MOURNING 
Live at Z7

HAPPY LANDINGS 
Inside Out And Back

SPERLING 
Fysiskt förändrad

HOLMES 
Time

BRODER 
HENRIK RAPP 

Riksväg 69 Revisited

MARIGOLD 
The Shame

Lyssna på Spotify

ALVA FEAT. 
FILIP LUNDGREN 

Det är inte bara månen

QUICKER 
Ready Now

9 5
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Överraskningarnas hus och trädgårdar i Leksand

HILDASHOLM
Munthes

Museum • Trädgårdskafé • Butik
Klockaregatan 5, strax norr om Leksands kyrka
Öppet: 13/5–11/6 tors-sön, 12/6–15/8 dagligen 
20/8–26/9 fre-sön. Skulpturutställning 12/6–4/9

0247-100 62   •   www.hildasholm.org

LEKSANDSVÄGEN 2 • 0247-341 44
VARDAGAR 10–18, LÖRDAGAR 10–15

     PRESENTALEKSAND

ETABLERAD 1912

KÖKSBOD      TE      KAFFE      PRESENTER

Noggrant utvalda 
produkter i en härlig mix
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Att vara osocial på sommaren är en svår utma-
ning. ”Hur menar du nu, Daniel?” Jo, men det 
där med att inte bli uppslukad av upplevel-
sehetsen och vara aktiv dygnets alla timmar. 
Grillar som ryker, förtält som ska upp, ungar 
som tjurar, relationer på bristningsgränsen… 
Plötsligt står du där med noll ork kvar och läng-
tar efter att åka på vilohem. Bilsemestrar är för 
mig förknippat med helvetet på jorden. 
   ”Men så farligt kan det väl inte vara?” Jo, det 
kan det, säger jag. Jag vill inte åka ifrån träd-
gården och mitt skapande. I mina yngre dagar 
flängde jag runt som ett torrt skinn mellan 
grillmiddagar, vinkvällar, sommarkonserter, 
besöksmål och återföreningar med släktingar 
som jag knappt sett på bild. Pust, mina franska 
nerver! 
   Minns såväl när några avlägsna släktingar ville 
tälta i min trädgård, så att vi riktigt kunde mysa 
ihop oss. Jag har ingen aning om hur jag prata-
de mig ur det arrangemanget… För just så här 
är min ambivalens: en liten del av mig vill, en 
annan lite större del vill inte och ännu en annan 
liten del tror att jag måste – för är det inte så 
här livet ska vara under sommaren?   

   Minns med fasa en sommar på slutet av 
90-talet när jag följde med släkten till Bohuslän 
och Smögen, till en liten stuga i en klippskreva 
vid havet. ”Åh”, tänker säkert du. Åh, nej, tänker 
jag nu så här i efterhand. Mamma, pappa, syster 
med man och ett barn, en lynnig och surmulen 
moster med man, en tonåring och ett spädbarn. 
Hopträngda i stugan skulle det spelas spel, 
drickas vin och åkas på utflykter till klippor i 
hettan. Moster, som gillar att fota i smyg, har 

förevigat sällskapet så fint där vi röda och flot-
tiga sitter på klippan och tuggar potatissallad. 
På fotona ser det ut som att vi är ute och vallas 
av en piffig vårdare från någon obskyr institu-
tion. De bilderna lämnar aldrig min näthinna, 
och inte heller mosters fotoalbum. 
   Liseberg fick vi ju inte missa när vi var så nära 
Göteborg, och vi kikade på hällristningar och 
gick på zoo med snöleoparder som ingen såg. 
Vi köpte färska räkor på bryggan i Smögen, 
ackompanjerade av hysteriska stekare i båt från 
vilken E-Type spelades på högsta volym. Resten 
av vistelsen tillbringade jag liggandes under 
en trapp där jag läste Harlequin-romaner och 
drömde mig bort från den förhatliga klippskre-
van i Bohuslän. 
   Nej, hellre badar jag i svalt sötvatten i en sjö i 
skogen och tvättar mig med tvål från Barnäng-
en. I sommar ska jag vandra på mina upptram-
pade stigar, lyssna på tystnaden, känna doften 
från tall, gran och myr och betrakta solen som 
går ner över åkrarna. Jag ska dricka kaffe med 
en kompis i hammocken och prata om livet. 
Och jag ska lukta på blommorna.

FUNDERINGAR FRÅN EN FRODIG OAS

     På fotona ser det 
ut som att vi är ute 
och vallas av en piffig 
vårdare från någon 
obskyr institution.”

Sommar, sommar, 
SOOOMMMAAAR! 

Daniel Eriksson
Illustratör
illustrator-danieleriksson.com
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På Reboot jobbar vi med att förlänga livet på de ägodelar du bär närmast kroppen. 
Hos oss får dina skor och kläder en omstart.

• Ångtvätta skor
• Byte av dragkedjor
• Klackningar och sulningar
• Byte av foder

• Lagning av skador
• Lägga upp byxben
• Skor och stövlar
• Laga gylfar

• Jeans
• Dunjackor
• Arbetskläder
• Och mycket annat

skomakerireboot.seBorlänge - Hantverksbyn 5 Sälen - Sälen Home

Allt för renovering 
av gamla hus.

Antikloppis • Gårdsbutik

Ängesgårdarna 
Borlänge 

faluantik.se
Sveagatan 3 ∙ Borlänge Centrum ∙ 0243-21 16 39 

 Tis–fre 10–18 ∙ Lör 10–15 ∙ Mån stängt

Med kunden i centrum sedan 1903

Helservice ∙ Reparationer
Täthetsservice ∙ Band- och länkbyten

Batteribyten – även guldur m.m.

Vi tar hand om din klocka
Certifierad urmakare – egen verkstad
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• Gediget hantverk • Unikt och personligt  
• Gammal tradition • Bruksföremål och presentartiklar  

• Svenskt trä, miljövänligt • Möbler • Inredning  
• Tillverkning • Lagning • Renovering och restaurering

Inget jobb är för litet!

Möbelsnickare & slöjdare

Skriv en förfrågan på sms eller 
via formuläret på hemsidan: rogersnickare.se

rogersnickare.se | 070-716 14 21 | Borlänge

 

Guidade gårdsvandringar, lammlådor, 
ekologiska lammskinn, honung, mjöl av 

kultursorter, rökta lammdelikatesser, 
färskkorv, ägg m.m.

Gårdsbutik & sommarcafé

Bodarne 19, Gustafs • widichs.se •

Morfars 
Kammare

Anstahyttan 109, Stora Skedvi • 070-282 10 20
  morfarskammare

Antikt · Allmoge 
Retro · Loppis

Mer info samt öppettider 
se Facebook, Instagram 

eller morfarskammare.com

Köper hela eller delar av hem

– 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.
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”Ju läskigare, 
desto större 
resultat. 

Ju jobbigare, 
desto mer 

har du att vara 
stolt över.”

Johannes Hansen

YOGA FÖR ALLA
Gretchen Karma från Kalifornien 

leder yogaklasser och ljudmeditationer 
på Yoga Dalarna i Hedemora. 

Sommartid flyttar hon gärna ut 
undervisningen i naturen. Kanske vill 
du testa på ljudmeditation eller att 

yoga på en SUP-bräda? 
Facebook: Yoga Dalarna

FIXA NAGLARNA 
PÅ LANDET 
Hemma på Grindgården 
i Laknäs, Leksand, har 
Noomi Rosén öppnat en 
skönhetssalong i vilken 
hon erbjuder nagelvård, 
fransar och kosmetisk 
tatuering med mera. 
Den som vill dröja sig 
kvar i den lantliga mil-
jön bokar övernattning 
i gårdshuset. 
grindgarden.se

TRÄNA MED SYSTRARNA KALLUR
”Rulla ur soffan”, ”Svettfest”, ”Ge järnet”… 

Genom träningstjänsten Vibes erbjuder Sanna 
och Jenny Kallur ett helt bibliotek av träningspass 
och yogaklasser online. Vibes ger dig nya livepass 

varje vecka och du tränar när det passar dig. 
Lättillgängligt, kul och kravlöst!

getvibes.se

VACKER OCH 
VÄLGÖRANDE
Håll liv i vårt gröna kulturarv 
– låt Doktor Westerlunds hälso- 
blomma flytta in i ditt hem. 
Den yviga blomman, som också 
kallas rosengeranium, doftar 
gammaldags ros och citron och 
sägs rena luften. Bladen kan du 
använda till te och essentiella 
oljor, blommorna till bakning 
och matlagning. Denna härliga 
doftpelargon hittar du hos 
Johannas Flora i Älvdalen. 
johannasflora.se

Foto: Mäster Grön
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CTH Ericson
Huvudbonader från Dalarna sedan 1885

www.cthericson.se

Eldabutiken Borlänge  Mellstavägen 40   |   tel. 0243-23 25 29   

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

RÄTT ELDSTAD 
TILL  RÄTT HUS 

VI ÄR MED.
HELA VÄGEN.

www.onskehuset.se

LIFESTYLEBUTIK MITT 
I BORLÄNGE CENTRUM

www.hermansbistro.se
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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

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! 

NU UPPFYLLER VI 9 AV 10 AV VÅRA

KUNDERS ÖNSKEMÅL 
Den senaste kundundersökningen var tydlig. Över 90% av våra 
kunder önskar att få information om strömavbrott och störningar 
direkt via ett sms. Nu kan vi snart uppfylla den önskningen. 

Inom kort kan du som kund få ett sms (eller mail) när din fastighet 
blivit strömlös. Vi uppdaterar dig även med prognoser när arbetet 
fortlöper. För att få sms när din fastighet är strömlös, behöver du gå 
in på Mina Sidor och se till att vi har rätt telefonnummer till dig. 
Du loggar enkelt in på Mina sidor via vår hemsida, dalaenergi.se,
med mobilt bank-ID. 

Tillsammans för bygdens bästa investering

UPPDATERA DINA PERSONLIGA UPPGIFTER PÅ VÅR HEMSIDA dalaenergi.se
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BOK-
BLADET 

Nya titlar i bokhyllan, 
med dalakoppling till 
författare eller innehåll. 
Fråga efter böckerna i 
din lokala bokhandel!

TJUR PÅ RETUR
av Kalle Moraeus och Johan Hedberg, Norstedts
I ”Tjur på retur – en kärleksförklaring till alla gubbar” delar 
Kalle Moraeus med sig av personliga, och ofta humoristiska, 
reflektioner om hur det är att vara man i övergångsåldern. 
Från att vara ”fet, svag och flåsig” tog Kalle själv tag i sin 
tillvaro och ändrade på gamla vanor för att hitta meningen 
med livet igen. En självbiografisk bok om kost, träning och 
mental hälsa.

SKAVANK: LAGA, VÅRDA OCH 
UPPSKATTA DET GAMLA OCH NÖTTA
av Isabelle McAllister, Norstedts
Tv-personligheten Isabelle McAllister vill hjälpa oss att se på 
våra saker med nya ögon och lära oss hur vi bäst kan laga 
och vårda dem. Isabelle berättar om slit- och slängsamhällets 
utveckling och gamla synsätt och tekniker; hon går igenom 
olika materials egenskaper, ger tips på lagningar och visar 
inspirerande förvandlingsprojekt. 

MÖJLIGHET TILL SJÄLVHUSHÅLLNING
av Karin Jansson, Printz Publishing
I feelgoodförfattaren Karin Jansons nya bok flyttar paret 
Kajsa och Basse från en lägenhet i Örebro till en gård utanför 
Kopparberg. Nu ska de ”självhushålla” och leva nära naturen! 
Men förhållandet knakar i fogarna och arbetet på gården är 
mer omfattande än de trott. Dessutom är både hästar och bin 
rymningsbenägna... Läs också Karins ”Sweet Home Dalarna” 
som gavs ut förra året.

GALLERIET VID VATTNET
av Hanna Blixt, Historiska Media
Uppföljaren till Hanna Blixts succéroman ”Glasveranda med 
sjöutsikt” är här! I feelgood-pärlan ”Galleriet vid vattnet” 
återser vi Nora och Viktor som öppnar ett galleri med åter-
vunna möbler och tavlor i Tällberg. En varm och gripande 
roman om kärlek, drömmar och livsmål i romantisk dalamiljö.  

1 0 5
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NAMN Urwärs Stefan Hamréus
BOR Andersbo i Bjursås
GÖR Fotograf
INSTAGRAM urwarsdalkarl 

Beskriv dig själv som fotograf!
   – Jag älskar kontraster, det är min grej. Som 
närbilden på björnen jag träffade på i Idre i 
kontrast till bilden på raggarbilen. Jag är alltid 
på väg någonstans och letar motiv i nästan 
allt jag möter. Den senaste tiden har det blivit 
många slottsmiljöer, men annars blir det myck-
et dalabilder. Jag är historiskt intresserad och 
en riktig länspatriot. 

Vilka fotografer är dina förebilder?
   – Redan som barn fascinerades jag av Karl 
Lärka från Sollerön, Hans Per Persson från 
Djura, Sune Jonsson från Västerbotten och 
amerikanen Ansel Adams. Deras bilder väcker 
någonting inom mig och än i dag är de mina 
största inspirationskällor. De levde då indu-
strialismen körde över bondesamhället. Man 
kan säga de fyra fotograferna dokumenterade 
människorna i periferin, medan jag dokumen-
terar det som finns kvar från den tiden: ruiner-
na och detaljerna. 

Vilket är ditt favoritområde i Dalarna?
   – Jag älskar Storådalen i Långfjällets natur-
reservat. Och Grangärde finnmark! Där lever 
sägner och folktro kvar och där finns otroligt 
många stigar som leder in i det, för mig, okän-
da. Jag drömmer inte om att åka till Spets- 
bergen och fotografera isbjörnar – för mig 
räcker det med en tur till Grangärde. Som ung 
trodde jag nämligen att gräset var grönare på 
andra sidan jordklotet. Men det var det inte, 
det visade sig vara grönare där mina rötter 
finns, där mina förfäder bott. 

Bjud gärna på ett par fototips!
   – De bästa motiven finns nära dig, där du 
bor. När jag började fotografera fåglar åkte jag 
så långt ut i skogen jag kunde komma, men 
såg inte en enda fågel. När jag kom hem lade 
jag ut fågelmat i trädgården och då dök det 
upp hundratals fåglar. Sedan vill jag tipsa om 
”streamhiking”. Gå till en tjärn och leta efter 
inlopp och utlopp till åar och bäckar som du 
sedan följer med vadarstövlarna på. Det hän-
der så mycket kring vatten, dit lockas djuren 
och där finns spännande växter. 
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I ALBUMET
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Insjövägen 59 · Insjön · 0247- 40392 · info@insjonsvaveri.se

Butiken är öppen:
Vardagar   kl  10  – 18

Lördagar  kl  10 – 14
Söndagar kl  11 – 15

(söndagsöppet 20 juni – 15 augusti)

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

Sundborn, mönstret 

som skapades av Carl 

Lar� ons fru, Karin

§

Lundhags Fabriksbutik · Clas Ohlson · Scorett Outlet · Jysk · Hemköp
Sportringen - Modehuset · Anderssons Optik · Lloyds Apotek · Mariaboden

Pizzeria & restaurang Milano · Iittala Outlet · Kicks · Leksands Sparbank

VAR 10–19 · LÖR 10–16 · SÖN 11–16 · HEMKÖP ALLA DAGAR 8–22
Avvikelser förekommer, se www.hjultorget.se för mer information.
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BLOMSTERTIDER HOS 
GUNDHES I INSJÖN

Leksand ∙ Norsgatan 23 ∙ 0247-79 74 43
Insjön ∙ Skolvägen 10 ∙ 0247-400 32

Blommor & plantor från egen odling.
Välj i våra växthus. Perenner, träd 

& buskar, jord & fröer.
Allt för en blommig sommar!

TOMOKUBÅGEN
Mindre ljud, energibesparande och enklare rengöring. Måttanpassade 
till dina karmar. Besök gärna vår hemsida för att se en kort film om 
hur mycket enklare det är att bara byta bågen istället för hela fönstret:  
www.tomokuhus.se/film

HELGBO följer normerna för hus utan byggnadslov upp till 25 m2
 

alternativt 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 - titta in på hemsidan 
för mer inspiration! Våra säljare hjälper dig gärna att förverkliga din individuella planlösning!

HELGBO 
 

Ett kvalitetshus i traditionsrik stil.
 Välj om du önskar 25 m2  eller 30 m2. 

Ring 0247-440 00 eller besök oss på internet  www.tomokuhus.se  eller   www.facebook.com/TomokuHus
Tomoku Hus AB    Timmervägen 50   793 40 Insjön      

RUT-
AVDRAG

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

Fritidshusägare:
Vi hjälper dig 

med värme på/av, tillsyn, städning 
m.m.

Alltid till hands

Räcker 
händerna 
inte till?
Vi erbjuder tjänster till 
privatpersoner & företag 
Städning, fönsterputsning, flytthjälp, 
flyttstädning, trädgårdsarbete, 
häckklippning, trädbeskärning, 
slyröjning och trädfällning.
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På tapeten
ODLAR GRÖNSAKER OCH VÄNSKAP
Kanske har tv-serien Trädgårdstider väckt ditt 
intresse för att odla tillsammans med likasin-
nade? I Ludvika har ett gäng eldsjälar dragit i 
gång föreningen Odla Po-ängen som driver ett 
andelsjordbruk på gammelgården. 
   – Vi tycker att det är viktigt att skapa rela-
tioner mellan människor och mellan mat och 
människor. Som medlem i vår förening får man 
hänga med på gemenskapen vid odlingarna, 
rensa ogräs och äta nyskördade grönsaker som 
är giftfria och som inte transporterats långa 
sträckor för att hamna i ditt kök. Odla Po-
ängen fungerar också som ett socialt företag. 
Vi arbetar för att "medflyttare”, oftast kvinnor, 
ska få en väg in till det svenska språket och 
lära känna människor på orten, berättar Hanna 
Helin som är ordförande i föreningen.
   Kolla intresset där du bor. Kanske kan även 
du starta en gemensam odling som ger dig 
kunskaper, grönsaker och gemenskap.
Facebook: odlapoangen

SKAPAR PLATS FÖR KONST I SKOGEN
Skogen är temat för Konstfrämjandet Dalarnas 
sommarprojekt "Skogen mellan oss". Den 10 
juli invigs det permanenta verket ”Det okända” 
vid Prästtjärn intill Stora Hyttnäs i Sundborn. 
Via spänger kan du försiktigt närma dig den 
vildvuxna utställningsplatsen med sitt rika 
djurliv. Verket är skapat av landskapsarkitekten
Mikael Johansson och konstnären Ebba Matz.
   I samarbete med Galleri Svarta Gran avslutas 
projektet den 25 september med ”Art Run” 
i Stångtjärn i Falun, ett löparlopp med konst-
verk längs motionsspåret. Vill du hellre upple-
va konsten i lugnare takt under en promenad, 
så finns utställningen att beskåda till och 
med 9 oktober.
skogenmellanoss.se

PREMIÄR FÖR DECKARDAGAR I TÄLLBERG
Vi är många som läser deckare i hängmattan 
i sommar. Och många av oss drömmer också 
om att skriva och ge ut en egen deckarhistoria. 
För alla som är intresserade av denna litterära 
genre arrangeras deckarhelg med deckarskola i 
Tällberg i höst.
   – Ta chansen att fördjupa dig i mystik, mord 
och kriminologi! Under deckarhelgen, 5–7 
november, möter du manus- och deckarförfat-
taren Stefan Ahnhem, som bland annat skrivit 
manus till Wallanderfilmerna, deckarförfat-
taren och kriminologen Christoffer Carlsson 
som berättar om polisens arbete med att 
lösa ett mord, och Nina Cernold från Svenska 
Mordgåtor som berättar om hur man bygger 

Foto: Mikael Johansson 
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"DALARNA ÄR EN GULDGRUVA 
FÖR INSPIRATION"
Det menar bokbindaren och konstnären 
Monica Langwe i Mora.
   – Eftersom jorden inte alltid var bördig blev 
bönderna här tidigt tvungna att dryga ut sin 
inkomst med slöjd som sedan såldes på arbets-
vandringar. De resorna förklarar varför Dalarna 
har en så välbevarad hantverkskultur. Dalfolk- 
et såg andras slöjd, värdesatte sin egen och 
gjorde sedan medvetna val för att bevara sin 
hantverksmässiga särart.
   I sina egna verk inspireras Monica av Siljans-
bygdens traditioner.
   – I dag kan jag se intressanta paralleller vad 
gäller tillverkningsmetoder och drivkraft- 
er till mina egna processer. Jag har studerat 
äldre tekniker på arkiv i Europa, bland annat i 
Vatikanens bibliotek. I samband med studierna 
band jag även in en bok åt påven Benedict XVI.
   Just nu arbetar Monica med projektet "Boken 
som konstform" som är finansierat av Konst-
närsnämnden. Projektet består av ett föredrag, 
en kurs och en utställning. Hon håller också 
kurser på konsthögskolor och verkstäder i 
Sverige och utomlands samt i den egna ateljén 
i Mora.
langwe.se

upp sällskapsspel med mord. Om hur man går 
från manus till deckarfilm berättar klipparen 
Sylvia Ingemarsdotter och Harald Hamrell, som 
regisserat flera Beckfilmer. Medverkar gör även 
skrivläraren och deckarförfattaren Sören 
Bondeson, berättar Birgitta Baud, arrangör.
   Den som vill komma i gång med sitt eget 
skrivande eller behöver en extra knuff för att 
komma vidare med ett manus, dröjer sig kvar 
på Sörens deckarskola, 7–9 november, och lär 
sig om berättarteknik, gestaltning, dialog och 
språkkänsla.
villalangbers.se

Lyssna till och lär av de främsta – författarna 
Christoffer Carlsson och Stefan Ahnhem deltar 
på deckardagarna i Tällberg.

Foto: Emelie Asplund

Foto: Les Kaner
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Organisationen finns 
lokalt i både Leksand 

och Stockholm.

lindledarutveckling.se   kontakt@louiselind.se   070-779 88 22

- Hållbart ledarskap
- Värdebaserat ledarskap
- Grupphandledning
- Konflikthantering
- Visions- och 
varumärkesutveckling

ALL LEDARUTVECKLING SKER FRÅN 
INSIDAN OCH BÖRJAR MED DIG SJÄLV
OCH DIN GRUPP OCH ER ORGANISATION. 
HUR SER UTVECKLINGSPLANERNA 
UT FÖR 2021?

Packade jag 
med Astrids 
badkläder  
i morse?
Att vara förälder är att ha tusen frågor.  
Men vissa är lättare att få svar på än  
andra. De som handlar om gravid- och 
barnförsäkringar till exempel.

Du kan läsa mer om våra gravid- och  
barnförsäkringar på dalarnas.se
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15/8 KONST I SVÄRDSJÖ 
Ta del av konst, design och konsthantverk när 
konstnärer i Svärdsjö öppnar upp sina hem, 
bodar och trädgårdar under en lördag i augus-
ti. Besök också Arvid Backlund-gården där du 
hittar både utställningar och fikaservering.
konstisvardsjo.se

KVÄLLSTURER PÅ LJUGAREN
Måndagar och torsdagar i juni, juli och augus-
ti kan du följa med skepparen Gösta Karlberg 
när han navigerar den stiliga ångslupen Agnes 
mellan stenar och klippblock på sjön Ljugaren 
i Rättvik. Under turen blir det stopp för besök 
vid Vasastenen, Stora Orbergsgrottan (vågar 
du krypa in?) och Sandvikens fäbodar där det 
blir paus för medhavd fika. 
kallasgarden.se

5/6–29/8 ETT VÄRLDSARV 
I ORSA FINNMARK
Upplev ett unikt byggnadsminne i gränslandet 
mellan Dalarna, Hälsingland och Härjedalen: 
Fågelsjö gammelgård, eller ”Bortom Åa” som 
gården också kallas. Här erbjuds guidade vis-
ningar, kafé, hantverksdag (17 juli) och kurser. 
fagelsjo.nu

26/6–29/8 POSTMEMORY #3
Genom att bearbeta familjefoton söker 
konstnären Elisabeth Moritz sig tillbaka till 
familjens tyska historia. Utställningen visas 
på Hjortnäs Handel Galleri i Leksand. 
kallur.org

•Kalendarium

31/7–7/8 
DAN ANDERSSON-VECKAN
Åtta kulturdagar i poetens anda och fotspår 
i finnmarkens kulturmiljöer i Ludvikabygden. 
Veckan innehåller bland annat musik, poesi, 
visfestival, kulturfrukost, workshops, finn- 
marksvandring, kolmila och öppen scen.
dananderssonveckan.com

Stina Ekblad läser poesi 
under festivalveckan.

VECKORNA 27–35: 
STADSVANDRINGAR
Lär dig mer om Falun, Mora, Rättvik och 
Leksand i sommar – häng med utbildade 
dalaguider på historiska vandringar. 
Alltid klockan fem!
dalaguide.se
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Hantverkaregatan 4, Leksand   0247-343 20   Webbshop: www.lantlivinredning.se

Lifestylebutik med 
ett brett utbud av 

inredning & kläder. 
Välkomna!

BRUKA DESIGN ∙ HOUSE DOCTOR 
FLOS ∙ DBKD ∙ DAY ET ∙ TELL ME MORE 

ARTWOOD ∙ HALLBERGS BELYSNING   
BOEL & JAN ∙ OLSSON & JENSEN ∙ HVISK 

ROWICO ∙ ERNST ∙ SECOND FEMALE
FURNINOVA ∙ BRAFAB ∙ MATEUS 

SOAKED IN LUXORY ∙ CLASSIC COLLECTION
med flera...
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Upptäck nya platser, bjud en vän på fika, köp en blomma till någon 
du tycker om – det tjänar både du och den lokala näringen på. 
Dessutom har du möjlighet att medverka i utlottning av fina priser. 
Boken, som innehåller 240 förmånliga erbjudanden, säljs av de 
medverkande företagen och kan även beställas på vår hemsida 
www.dalaliv.se.

Dalalivs kupongbok 2021Dalalivs kupongbok 2021

Affair • Anna & Anders Design • Astrids Papper • Ateljé Vävglädje • Backlunds Boende 
Bagarstugans Gårdscafé • Björgården • Björks Möbler • Blomsterflärd • Blomsterkullan • Blomsterstugan 

Café Zorn • Carl Larsson-gården • Colorama Leksand • Kräsen/Crona Craft • Dala Choklad 
Dala Sport- & Hälsofabrik • Dalarna Design of Sweden • Dalecarlia Hotel & Spa • Duvan • Einars Skor  

Elon Leksand • Elsas Bönor & Blad • Falu Gruva • Far Away Adventures • Fashion of Brands 
Gapa fd Kaffemagasinet • Gumman Grön • Gundhes Blommor & Trädgård • Gårdscaféet 

Hemslöjden Hantverksbyn • Hermans Bistro • Hildasholm • Hjort-Olârs Kafé • Hälsokraft Leksand 
Hotell Lerdalshöjden • Krusidull • Lantliv Inredning • Lars Ericssons Måleri • Leksandsstolen/Snickericafé 

/Harmoni & Helhet • Lena Wikman Design • Levins Handelsträdgård • Lilla Blomstershopen Yttermo 
Lilla Wextverk • Lundells Bok & Kontor • Lundhags Fabriksbutik • Made by Pihl • Mariaboden 

Mora Färg & Interiör • Mora & Orsa Kaffestuga • Norrgården Inredning • OWE Frisörer • PB Home 
Presenta • Pyramidbageriet • Remade by Sara Forsberg • Renbiten Deli • Restaurang Bosporen 

Rockdale Natur- & kulturupplevelser/Café Kvarnen/Porfyr- och Hagströmsmuseet • Roger Snickare 
Ryggåsstugan • Rätt Under • Siljansnäs Stugby/Siljansnäs Hotell • Sjugare B & B/Lantcafé • Sjurgården 

Slotts Barbro • Solblomman Mode • Sågmyra Byggnadsvård • The Mangévie • Tolvsbo Värdshus  
Trädgårdstorpet/Eklips Hårstudio • Tällbergs Hemslöjd/Dalmål Kafé & Kök • Tällbergs Leva & Bo 

Varelse • Villa Herdin • Våmhus Gammelgård • Wålstedts Gård • Ylva Skarp • Yoga i Hagen • Zornmuseet
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Foto: Jesper Olsson

Dalaliv önskar 
dig en skön 

sommar!
Vi ses igen i september.



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




