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Vi blir så glada när ni läsare hör av er till oss med hyllningar. Denna 
kom från Birgitta Persson i Vika: ”Er publikation är helt fantastisk! 
Jag ligger i sängen på kvällarna och bläddrar från sida till sida och 
jag, och många med mig, längtar till varje nytt nummer. För mig är 
Dalaliv som en ’karamellbok’, en coffee table book som ger mig en 
upplevelse som jag inte kan få när jag läser på nätet.” Birgitta sätter 
fingret på det som vi vill att Dalaliv ska vara, ett sällskap i handen 
med inspirerande sidor om det sköna livet i Dalarna.
   Klimataktivisten Greta Thunberg är en förebild för mig och miljon- 
tals andra. Jag har en till Greta som förebild, min farmor som 
tillsammans med farfar Helmer drev ett litet jordbruk i Rättvik. På 
en fäbodvall uppfostrade de fem av familjens sex barn i ett självhus-
håll. Som barn såg jag Greta skapa bruksföremål av skogens mate-
rial; hon tillverkade korgar av näver, mattor av björnmossa, kvastar 
och vispar av björkris. Dessutom gjorde hon tätmjölk på tätört som 
växte på myren, plockade bär, sydde, virkade, stickade... Greta var 
inte unik. Kanske bär du på liknande minnen från din egen farmor 
eller mormor? I dag behöver vi deras kunskaper mer än någonsin. 
Som tur är har vi i Dalarna många skickliga hantverkare och fina 
folkhögskolor som bevarar traditionerna. Vilket hantverk vill du 
lära dig?  
   I det här numret berättar artisten Skott, Pauline Skött från Vikar- 
byn, om hembygdens betydelse för hennes musik och så har vi 
hälsat på hemma hos Majvi och Peråke Pollack som skapat ett per-
sonligt hem i Mora. Vi tipsar även om fina julklappar, aktiviteter och 
evenemang att ta del av i Dalarna i vinter.

Trevlig läsning önskar vi dig!

Åsa Pellas med Lina Rörvall

Dalaliv  
året runt på 

dalaliv.se och 
Facebook!
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Dalaliv hem i brevlådan? 
Skriv ditt namn och din 
adress på ett kuvert 
(C4) och frankera med 
54 kr i porto (gäller 
Dalaliv nr 3 2019). Lägg 
det i ett kuvert och skicka 
till Dalaliv, Beckoxv. 11, 
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Annonsera i Dalaliv! 
Åsa Pellas 
tel 070-345 03 11 
info@dalaliv.se
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Bland julkulor & karameller
Paketerade presenter 
& god service hos oss! 

VARDAGAR 10–18 · LÖRDAG 10–14
076-808 89 76 · ÄPPELBOVÄGEN 9, VANSBROHE
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FLOKULLORNAS KÖK
Vi producerar: 
Smörgåstårtor, plankor, 
räkstubbar, räkmackor, 
baguetter med mera.

OMBUD FÖR 
Systembolaget, Apoteket, 
Postnord, DHL, Schenker, 
Svenska Spel och Fiskekort.

VI HAR
ett stort sortiment av 
lokala leverantörer.

ÖPPETTIDER 
Mån–fre 7–20
Lör–sön 9–20

Välkommen

till oss önskar

Anders med

 familj!

Flokullornas  KÖK

0241-225 94

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

100 år i branschen • Välkommen!
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Köp vitvarorna 

hos oss!
Paketpris på vitvaror. Vi har märken 

och modeller i alla prisklasser.
Kontakta oss för frågor eller offert!
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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

Ur Dalawatchs sortiment av armbandsur 
lottar vi ut två olika dammodeller (värde 
2 495 kr/st) bland de läsare som senast 
31/12 2019 visar Dalalivs omslagsbild 
(nr 3 2019) på Instagram eller Facebook 
och taggar inlägget med #dalaliv. Vinnarna 
meddelas personligen. Lycka till!

 FIN I FJÄLLEN
Kuddfodral med texten ”Fjällvind gör 
tanken klar”. Finns i flera färger och 
med andra budskap hos Norrgården 
Inredning & Design i Falun. 
norrgardeninredning.se

 HUVUDSAKEN 
Mössa i 50 % ull från Mössverkstan i 
Dala-Floda. Finns i ljusgrått och 
grafit hos Lena Ytterman på 
Tällbergs Leva & Bo Butik. 
levaobo.com

 RETROSTIL
Keramikvas med form inspirerad av 1960-talet. Ingår 
i en mindre serie vaser och tillverkas i vitt, svart och 
gult av Kristina Eriksson i Borlänge.
Facebook: Kristinas Keramik

 SOM ETT SMYCKE 
Armbandsur ”Petite Rose” med 
Swarovskistenar, äkta pärlemor 
och präglat läderband.
dalawatch.se

Tävla & vinn!
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 VÅMHUSSTJÄRNAN
En familjetradition är denna adventsstjärna 
med anor från det gamla korgmakeriet i 
Våmhus, Mora. Modellen designades av Lars 
Sparr i slutet av 1960-talet, i dag är sonen 
Uno Sparr den enda tillverkaren.
hembygd.se/vamhus

 TILL SOFFMYSET
På Mur- och kaminkultur i 
Hedemora finns många härliga 
plädar i mustiga färger, som 
denna i silkeslen Gotlandsull. 
mur-kaminkultur.se

 SNYGGAST PÅ FESTEN
Blus med skärp i midjan, snygg till både byxa och kjol, 
hittar du hos Sandra Engstad på My Lady i Leksand.
Instagram: Mylady_millylilly

 TRIPP, TRAPP, TRULL
Zinkfat i flera storlekar för blockljus 
eller blomkrukor. Eller varför inte an-
vända som bricka? Från Lilla Wextverk 
Trädgårdshandel i Ludvika.
wextverk.se

SMYCKA DIG MED ÅTERBRUK 
Silverhängen med mosaik från 1960-
talet infattade i mässing. Tillverkas av 
Katarina Kobosko i Falun där butiken 
Ting Retro är återförsäljare.
Instagram: 
Katarina Kobosko Design
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En sagolik vinter
JULKLAPPSTIPS:

Ge bort ett sagolikt besök

ALLTID

10%
RABATT PÅ ALLA  

WEBBILJETTER

Öppet kl 10-16
22–24 & 29, 30 november
1, 6–8, 13–15, 20–23 & 25–31 december
2–7 januari

Nya & fler karaktärer

Nya sagolika miljöer

Äventyret börjar på tomteland.se
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Lisellska torget, Malung  0280-101 11
MÅN-FRE 10–18, LÖR 10–14
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Gjort för dig!
Alla våra produkter 

görs i den egna 
fabriken i Malung 
och blir signerade 

av sömmaren.

   NYHET!
    HARMONI
exklusiva fritidshus
     sommar som vinter
                          

Frida Hansdotter går från 
OS-GULD till ett liv i 
HARMONI

                                www.brahus.se •Järnvägsgatan 12, 790 70 Furudal · 0258-312 00

ISOCELL 
– 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.

warmcel.nu

Välkommen att kontakta oss på 0247-151 30
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ETT HUS ATT LÄNGTA HEM TILL  
Vi följer sandvägen genom tallheden i Kråkberg, Mora, för att hälsa på hemma hos Majvi 
och Peråke Pollack. På en skogstomt med blåbär och lingon vid Orsasjöns södra strand 
har de byggt ett hus som ligger fint inbäddat i den omgivande naturen.
   – Att få bo så här är livskvalitet för oss, det är vårt paradis, säger paret som designat 
ett hem för njutning och kreativitet.
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DALALIV HÄLSAR PÅ

För tjugo år sedan bestämde sig Majvi och 
Peråke Pollack för att bygga en bostad som 
passade deras behov efter att barnen flyttat 
hemifrån. De kommer ihåg den fina sommarda-
gen när de kikade på tomten. 
   – Här växte massor av ungskog och sly som 
skymde utsikten över sjön. Vi hade tagit med 
varsin solsäng och banade väg ner till strand-
kanten där vi la oss på solsängarna en bit ut 
i det grunda vattnet. Platsen kändes så rätt, 
”det här blir bra”, sa vi till varandra, minns 
Majvi. 
   Peråke, som jobbat i byggbranschen hela 
sitt liv, ritade och byggde huset som är på 
hundra kvadratmeter plus källarvåning. För 
att integrera byggnaden med naturen behand-
lades fasaden med Tjäralin, en norsk produkt 
med tjära och linolja. Dörr- och fönsterfoder 
målades mossgröna. På taket tronar en vackert 
murad skorsten och en frodig grönska. 
   – Vi har inga gräsmattor att sköta, men vi 
har en åker på taket! Vi köpte matjord ”på rot” 
som vi la upp i bitar. Nu växer där små tallar, 
mossa och gräs. Det är så kul att se hur växt-
ligheten på taket anpassat sig till naturen runt 
omkring. 

DJURLIV FRÅN FÖRSTA PARKETT
På verandan utanför köksfönstret står fågel-
bordet, välbesökt som den finaste restaurang. 
Från huset syns inga andra grannar än vilda 
djur, då och då.
   – Ibland får vi besök av älgar, rådjur, rävar 
och harar, vi har även sett spår efter lodjur. För 
ett par år sedan hade vi en björn här i områ-
det. En havsörn har vi sett ute på isen också. 
Tillsammans med mina systrar brukar jag 
plocka bär och svamp i Våmhusskogen. Vi stim-
mar alltid för att tala om för björnarna att vi 
är där, går åt olika håll och ropar till varandra. 
En gång hörde vi minst fyra vargar som ylade 
och jag tror att det var vi som triggade igång 
dem. Det var häftigt, berättar Majvi.
   En smal stig slingrar sig genom blåbärsriset 
ner till sjön. Majvi och Peråke gillar att bada, 
men här är långgrunt. De får vada 300 meter 
rakt ut innan det blir djupt. På bergssluttning-
arna på andra sidan sjön ligger Fryksås fäbod 
och Orsa Grönklitt. Vissa morgnar när solen 
går upp kan de se hur det blänker i de stora 
fönstren på timmerhusen som Peråke ritat och 
byggt i stugbyn.  

DRÖMDE OM GALLERI OCH ATELJÉ
I husets källarvåning finns sovrum och badrum 
med jacuzzi och vedeldad bastu. På entrépla-
net ryms kök, två sovrum och vardagsrum. 
Kökets högresta fönster är vinklade ut mot 
vattnet, som fören på en båt. Från vardagsrum-
met når man galleriet, en gammal dröm som 
blev verklighet för två år sedan. Den är byggd 
som en vinterträdgård med stora ljusinsläpp 
och högt i tak. På väggarna hänger parets 
tavlor. Glaspartier vetter mot sjön och skogen. 
Här tillbringar de mycket av sin lediga tid.
   – Vi njuter när vi kan slappna av i varsin 
soffa, på bordet kan det stå ett glas vin eller 
lagrad rom och vi tänder stearinljus överallt. 
Det här rummet skapar harmoni. Jag letade 
länge på Blocket innan jag hittade en kamin 
som passade här. När jag fick syn på denna 
visste jag att det var rätt, den var perfekt för 
ändamålet, säger Peråke nöjt. 

AKVARELLMÅLAREN
I ett angränsande tornrum, med flera meter i 
takhöjd, har Majvi sin ateljé.
   – Intresset för skapande har alltid funnits 
fastän uttrycken varierat genom åren. Numera 
är det akvarell som gäller. Inspirationen häm-
tar jag ofta från naturen; jag strävar efter att 
återskapa lugnet och magin som kan uppstå i 
rätt ljus. Ibland är det skuggorna eller dim-
morna, det hemlighetsfulla, som fångar mitt 
intresse. Oavsett motiv blir det ofta pensel- 
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drag som inte avslöjar allt på en gång. Betrak-
taren får gärna klura på vad som kan dölja sig i 
diset, säger hon och visar några av sina vackra 
vykort med dolda figurer som exempel. 

FOTOGRAFEN
Även Peråke har ett stort naturintresse och en 
estetisk ådra. De senaste tio åren har fotogra-
ferandet fått ta allt större plats i hans liv och 
han åker gärna på fotoresor, bland annat till 
Pantanal i Brasilien där jaguarer och mycket 
annat lockar.   
   – Tidiga morgnar kan jag ta bilen ut i 
dalaskogen för att fota djur och lyssna på 
orr- och tjäderspel eller bara njuta. Jag har en 
förkärlek till drömlika, oskarpa bilder som ta-
gits med lång slutartid. Det finns så mycket att 
hämta i en bild, därför lägger jag ned mycket 
tid på efterbehandling i datorn, till exempel 
för att få fram glittret jag såg i vattnet när jag 
fotade. 
   I somras hade Peråke turen med sig under 
ett besök i Moras norra vildmark. 
   – Jag och två andra fotografer stod vid en 
tjärn och pratade när jag fick syn på något 
som simmade över viken på andra sidan. Med 
teleobjektivet såg jag huvudet på en älgkalv 
som, när den kom upp på land, hade så bråt-
tom att den snubblade till ett par gånger när 
den sprang över myren mot skogen. När jag 
riktade om kameran såg jag en björn nosa runt 

på platsen där älgen klivit ned i vattnet, och 
sedan satte björnen fart över myren i riktning 
mot älgen. Den lilla årskalven hade några mi-
nuters försprång så jag hoppas den klarade sig.

STOR RESLUST 
Även om de trivs bra hemma i Kråkberg, älskar 
Majvi och Peråke att upptäcka resten av värld- 
en. 
   – Resandet har funnits med som ett intresse 
under hela vårt gemensamma liv. Vi gillar att 
besöka udda platser och undviker storstäder 
om vi kan. Vi har varit på Kuba, simmat med 
valhajar i den filippinska övärlden och tagit 
en fyra månader lång tur med husbilen till 
Marocko. I augusti var vi till Lofoten för andra 
gången. Vi älskar naturen i Norge med alla 
vackra fjordar och fjäll. Kameran och akva-
rellfärgerna följer med på alla resor. Bland 
mina egna favoritmotiv finns reseminnen, till 
exempel från Biarritz i Frankrike eller en fyr i 
Portugal, berättar Peråke som säljer sina bilder 
uppförstorade på canvas.  

BYGGDE EN TRÄDKOJA
Många drömmer nog om att bo som Majvi och 
Peråke. Till sina gäster delar de gärna med sig 
av den härliga miljön.
   – När vi bjuder hit gäster på vintern möter 
vi dem ibland ute på gården för att visa ner 
dem till sjön via en fackelbelyst stig i snön. Ute 

Det naturskönt belägna timmerhuset är ritat 
och byggt efter parets behov. Galleriet binder 
ihop bostadsdelen med tornrummets ateljé.
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på udden har vi tänt en brasa, ställt ut stolar 
med fällar och filtar och kring elden njuter vi 
av stjärnhimlen och bjuder på varma drinkar 
innan vi går upp till huset för middag. När vi 
själva bjudits in till middag hemma hos våra 
släktingar på andra sidan viken, har vi åkt 
spark över isen med facklor. Det är fina min-
nen, för att inte tala om våra upplevelser med 
norrsken! 
   Lekfullhet och fantasi har varit viktiga kom-
ponenter under skapandet av paret Pollacks 
drömbostad. Det vittnar inte minst en trädkoja 

om som man når genom att gå på en lång bro. 
   – I takt med att träden växte blev det mer 
och mer skugga nere på verandan. Fem meter 
över marken såg vi att solen dröjde sig kvar 
längre, så då byggde vi en koja som vi till-
bringat många sköna kvällar i, och till och med 
övernattat i. Här kan vi sitta tysta och bara 
njuta, enas Majvi och Peråke som satt sig att 
vila under varsin pälspläd i brasans värme. 
   Om några timmar kommer barnbarnen 
från Stockholm och hälsar på och då vill de 
leka med mormor och morfar på den stora 
skogstomten. De äldsta barnbarnen älskar 
också att måla i ateljén. 

Majvi och Peråke Pollack
BOR Kråkberg, Mora
GÖR Konstnär och fotograf
FAMILJ Barnen Jessie och Jens, tre barnbarn
SÅ FIRAR VI JUL Med familjen i galleriet. På 
julbordet märks Majvis skånska rötter, lätt-
rökt sockersaltad skinka och brunkål ska det 
vara, och många gröna alternativ eftersom 
hon är vegetarian.
ATELJÉ & GALLERI Öppnas för besökare efter 
överenskommelse. Paret medverkar också 
på utställningar i Dalarna, som Konstpro-
menaden i Nusnäs, Kultur i Tiomilaskogen, 
Julsalongen på Mora Kulturhus, Lisselby- 
utställningen i Mora och CarArt i Leksand. 
HEMSIDA pollack.se

Under alla årstider kopplar Majvi och Peråke av i trädkojan fem meter 
över marken. Härifrån har de en vidsträckt utsikt över Orsasjön. 
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INREDNING • BLOMMOR • DETALJER 
RUSTIKT • VINTAGE • LANTLIGT

EN HIMLA MYSIG BUTIK!

Kyrkogatan 1 • Mora centrum • 0250-185 00 

Vardagar 10–18 (lunchstängt 13–14)
076-764 99 44, Fridhemsplan

thewoolyshop.se

Garnbutiken i Mora

morakopstad.se

300
BUTIKER

CAFÉER &
RESTAURANGER

Dalarnas mysigaste plats 
för shopping och  

upplevelser! 



0250-59 26 50 • morahotell.se

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

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 vintern 
vid Siljan

Jullov!
Överraska barnen med 

besök på Sagolandet Tomteland 
och Orsa Rovdjurspark.

Vi har paketerbjudanden!

Aktiviteter
Ät som Anders Zorn eller provsmaka 

goda drycker och lyxig choklad. Vi har 
även flera vildmarksaktiviteter för dig 

som vill njuta av dalanaturen.
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Hemma i ateljén på Hedgården designar och 
tillverkar hon mode i tidlös och klassisk stil 
för det egna företaget Gurli Design. Tidigare 
har Anki tagit emot kunder i en sommarbutik 
i gammelstugan på gården, den 30 november 
öppnar hon en åretruntöppen butik mitt i byn. 
   – Det är en fantastisk lokal! Butiksinredning-
en är bevarad från Brobergs Manufakturhandel 
som startade för hundra år sedan. Här kommer 
jag att sälja sköna stickade klänningar, tröjor, 
ponchos, ateljésydda jackor av filtad ull och 
härliga yllefiltar. Det blir också plats för pre-
sentsaker som vetekuddar och doftpåsar samt 
garner och beskrivningar, berättar Anki som 
planerar att ha butiken öppen tre dagar i veck-
an. Övrig tid tar hon emot kunder som önskar 
köpa måttbeställda plagg. 
   – Jag stickar det mesta på stickmaskin. Hals-
ringningar och broderier gör jag för hand. 
Plaggen ska sitta bekvämt, de ska framhäva 
vissa delar och trolla bort andra, och jag strä-
var alltid efter att ge kunden en speciell käns-
la. ”Då sjunger själen” som en kvinna utbrast, 
det var fint sagt tycker jag. 

Alltid i naturmaterial
För Anki är miljö och hållbarhet viktigt. Hon 
skapar endast i naturmaterial som siden, al-
packa, ull och lin. Skapandet finns med sedan 

barndomen. På sommarloven fick hon och 
systern prova på att väva, brodera och slöjda i 
näver tillsammans med kusinerna.
   – När jag var barn vävde mina föräldrar 
bonader till Dalarnas Hemslöjd, det inspirerade 
mig till att rita egna mönster. Som 14-åring 
designade jag en stor väggbonad som mamma 
vävde upp och som sedan fick fina omnämnan-
den när den visades på en utställning. Efter 
gymnasiet utbildade jag mig till arkeolog och 
sedan jobbade jag många år i museivärlden 
och på Länsstyrelsen. Men för några år sedan 
kliade det för mycket i fingrarna så då bestäm-
de jag mig för att starta eget som hantverkare. 

Rötterna viktiga
Av flera kvinnliga förebilder i Ankis släkt, har 
hon döpt företaget efter gammelmormor Gurli.
   – Hon var en driftig kvinna. Som ung änka 
startade hon en stryk- och tvätteriinrättning 
1914. Jag tänker ofta på allas våra anmödrar, 
hur modiga de var. Det är viktigt att lyfta fram 
dem i historieberättandet, tycker Anki som vill 
uppmuntra andra till att vara kreativa. Hon 
planerar att ha stickningskurser och workshops 
och i december bjuder hon in till julmarknad i 
butiken i den lilla Orsabyn som hon bott i de 
senaste tio åren. 
   – Jag gillar att det är så lugnt, skönt och 
vackert här. Det finns en väldig drivkraft i 
Skattungbyn, en intressant dynamik som jag 
gillar. Jag tänker att vi lever i en tidsbrytning 
då man vill lära känna sina rötter, rå om det 
man har och sätta värde på närhet och värme 
mellan människor.  

gurlidesign.se

Då sjunger själen  
Nu ger Anki Hedén nytt liv åt en gammal bu-
tikslokal på Landsvägen 475 i Skattungbyn. 
   – Jag älskar att gräva djupt i kulturarvet 
och skapa kläder som mina kunder kan ha 
glädje av länge, berättar Anki som sadlat om 
från arkeolog till textilkreatör.

KREATIVA GURLI DESIGN 
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@matochnougat
Vard 06–16.30, lörd 09–14
Centralstationen, Borlänge

café�catering�take-away
0243-22 70 50

mat&nougat

Skomakeri Reboot
~butik och verkstad~

CTH Ericson • Tova • Dundas footwear 
Just wood • Kero

Välkommen till ett unikt skomakeri. 
Du hittar oss i Hantverksbyn i Borlänge.

www.skomakerireboot.seHantverksbyn 7 ∙ @greenlivingblge

Hos oss hittar du 
ett brett urval av 

gröna, hållbara och
goda julklappar. 

VÄLKOMMEN TILL OSS I OCH VID HANTVERKSBYN I BORLÄNGE
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Vi investerar i 
framtida tillväxt
Det är kreativitet och drivkraft som skapar 
nya och växande företag. Företag som ser 
möjligheter, satsar och expanderar. Men för 
att lyckas med en satsning behövs det ofta 
mer än en stark vilja och en god affärsidé. 
Det behövs också kapital och i många fall 
även goda råd från erfarna rådgivare, det 
finns hos oss på Almi.

På Almi kan vi det här med företagande. 
Vi erbjuder lån och affärsutveckling samt 
investerar riskkapital i tillväxtföretag.

Kontakta oss via almi.se/gavledala eller 
0771-55 85 00 för att se hur vi kan 
arbeta ihop.
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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.

Stationsgatan 6, Leksand
www.kaffemagasinetleksand.se

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

ATT GE BORT ELLER KÖPA HEM.

Instagram: @ylvaskarp

Konst, kalligrafi, 
inredning & design

Fredag–lördag 12–16

CRONACRAFT

STATIONSGATAN 6
i Leksand, se facebook för öppettider
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Världsartisten 
från Vikarbyn
MED HUVUDET BLAND STJÄRNORNA PÅ 
POPMUSIKHIMLEN OCH FÖTTERNA FAST 
FÖRANKRADE I DALARNAS FOLKMUSIK- 
RIKA MYLLA HAR PAULINE SKÖTT SLAGIT 
IGENOM SOM ARTISTEN SKOTT I EUROPA 
OCH USA. PAULINE SKRIVER OCH PRO-
DUCERAR SIN EGEN MUSIK OCH HON 
FRAMFÖR DEN MED SLÄKTGÅRDENS 
BOMÄRKE MÅLAT PÅ SIN KROPP.

Vi når Pauline på telefon när hon sitter på sitt 
stamställe Gunnarssons konditori på Söder-
malm i Stockholm.
   – Jag gillar det här stället, för det liknar 
Fricks Konditori hemma i Rättvik. Jag trivs bra 
i Stockholm, det är en himla bra plats att vara 
på när man är i musikbranschen. Här springer 
jag på många andra låtskrivare och produ-
center och det ligger musikstudios i var och 
varannan källare. 
  Paulines karriär fick en rivstart. De senaste tre 
åren har hon spelat på betydande musikscener, 
bland annat i Stockholm, London, New York, 
Los Angeles, Paris, Berlin och Amsterdam. I 
dagsläget har låtarna ”Woolf”, ”Porcelaine” och 
”Mermaid” streamats över 60 miljoner gånger 
på Spotify. Nu satsar hon på nytt album och 
ett eget musikbolag, Dollar Menu.

Föll från himlen
Under hösten har Pauline släppt två singlar 
från sitt första egenproducerade album som 
ges ut nästa år. 
   – Att släppa en singel är som att visa bara 
en sida av sig själv. Singeln ”Bloodhound” är 
en lekfull och kaxig låt medan ”Midas” är en 
romantisk, rå och intim låt inspirerad av legen-
den om kungen som fick allt han rörde vid att 
bli till guld. Jag tror aldrig jag skrivit en låt så 

snabbt. Jag kände mig nästan hypnotiserad 
när jag skrev den, det var som att den föll ned 
från himlen. Albumet kommer att ge en bild 
av hela min musikaliska värld, det innehåller 
mörka episka produktioner, innerliga ballader 
och avskalade personliga låtar.

Musik som berör
Pauline tycker att det är svårt att sätta ord på 
sin musikaliska värld.
   – Jag har lättare för att uttrycka mig i to-
ner än med ord. Jag skulle behöva spela och 
sjunga för att förklara hur min musikaliska 
värld ser ut. I mitt musikskrivande fokuserar 
jag på ackord, melodi och harmonik, kanske 
för att jag har en bakgrund inom fiolmusiken. 
Texten kommer ofta i andra hand. Men de se-
naste åren har jag blivit allt mer uppslukad av 
textskrivandet. Det är spännande, texten blir 
ytterligare en dimension av musiken. 

   Hon tycker att hennes musik bär spår av den 
svenska folkmusikens melankoli och vemod. 
   – Det har jag anammat rejält. Jag tycker 
om när det finns något i musiken som har ett 
frö av det bitterljuva, något som berör på ett 
djupare plan, säger Pauline som tidigt kompo-
nerade egna låtar på fiol, enkla melodier utan 
ackord. Redan vid fem års ålder spelade hon 
fiol med sina systrar och under uppväxten var 
hon med i Vikarbyns lilla spelmanslag.

”Jag har lättare för 
att uttrycka mig i 
toner än med ord.”
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Sången kom naturligt
Under tonåren introducerades Pauline för tv- 
och dataspel och kom att fascineras av även-
tyrsspelens starka melodier. Genom att ladda 
ned ett dataprogram fick hon verktyg för att 
skapa instrumentella låtar, med ackord, rytmer 
och beats. 
   – Det var då jag började drömma om att bli 
kompositör av något slag. När jag sedan fick 
ett piano av grannen spelade jag på det och 
experimenterade med min röst. Trots att jag 
var blyg kändes det naturligt att sjunga.
   Pauline hade tänkt följa sin fars fotspår och 
utbilda sig inom naturvetenskap. Nu ändrade 
hon sina planer och började på en skola för låt-
skrivare och producenter där hon genast fick 
access till den svenska musikbranschen. 
   – För mig var kontakten med Stockholms mu-
sikindustri extra viktig eftersom jag kom från 
en liten by, berättar Pauline som snabbt signa-
des som låtskrivare av ett stort musikbolag. 

Som en saga 
Artistnamnet Skott härstammar från Sköttgår-
den. Det gör även symbolen som blivit hennes 
signum. På scenen, pressbilder och i videor
målar hon gårdens bomärke på kroppen.

   – Jag bär bomärket som ett smycke. Jag tyck-
er att det är kul att berätta en historia och det 
känns som att märket ger mig en speciell kraft. 
Bomärket har följt med mig världen runt. Fast 
folk i storstäder är inte vana vid sådana tradi-
tioner, för dem låter det väldigt exotisk, som 
en saga. Sedan tycker jag att min bakgrund 
blev rätt överdriven när den beskrevs i artiklar 
när jag slog igenom. Journalister beskrev den 
som en sekt eller en hippiekultur. Som när 
jag försökt förklara vad en spelmansstämma 
är – att man bär folkdräkt i en lada eller ute 
i skogen och att man spelar hela natten. Men 
det är ju lite kul ändå. Hela den här resan har 
fått mig att uppskatta ännu mer det jag har 
med mig, det är rätt coolt. 

Spelade in musikvideo i Rättvik
Musikvideon till Bloodhound, den första 
video hon spelat in i Sverige, visar miljöer 
från Rättvik.
   – Videon är lite mystiskt, precis så där som 
det kan kännas i dalaskogarna, lite trolskt och 
vackert. Så här i efterhand har jag insett att 
videon är en karikatyr av min självbiografi. 
Jag har vuxit upp med papillonhundar och till 
inspelningen lånade vi ihop tjugo vovvar från 
en uppfödare i Born. Det var himla roligt men 
kaosartat med alla hundar överallt. Vi filmade 
även på Sköttgårdens fäbod i Hommanbodar-
na. Den fäboden betyder mycket för mig, efter-
som det finns så mycket släkthistoria knuten 
till den platsen. 
   I filmteamet ingick folk från Kanada och 
Australien.
   – Jag har aldrig varit med om ett team som 
varit så entusiastiska över en plats. En person 
blev tårögd när han kom till fäbodstugan med 
alla gamla grejer och bruksföremål; han hade 
aldrig sett något liknande tidigare. Det är rätt 
häftigt ändå, att sådant som vi tar för givet är 
så exotiskt. Och det var en bonus att Classic 
Car Week pågick när vi filmade. Det var rena 
drömmen för de som jobbar med film.

Jul på Sköttgården
När Pauline är ledig älskar hon att komma 
hem till Sköttgården där släkten bott i flera 
hundra år. Julhelgen planerar hon tillbringa i 
barndomshemmet.
   – Familjens viktigaste stund är den långa fru-

Omslaget till nya singeln ”Midas”. Pauline medver-
kar själv i utformningen av alla sina omslag. ”Det 
är roligt att jobba med symboliken, vilka djur och 
växter som ska vara med. En grafisk bild säger mer 
om min musik än ett vanligt foto.”
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Pauline Skött
BOR Södermalm i Stockholm
FAMILJ Föräldrarna Christina och Mats, 
systrarna Helena och Linnea
YRKE Artist och låtskrivare. Driver musik-
bolaget Dollar Menu
MERITER Skotts låtar har streamats över 
60 miljoner gånger på Spotify. Pristagare av 
European Boarder Breakers Award 2018. Låten 
”Porcelaine” är soundtrack i tv-spelet FIFA 17.
AKTUELL Med singlarna ”Bloodhound” och 
”Midas”. Nytt album 2020.
FACEBOOK Skott

kosten tidigt på julaftonens morgon. Det är lite 
kallt i huset, så jag brukar ha tofflor och dubbla 
morgonrockar. Vi tänder en brasa i eldstaden 
och mamma och pappa har gjort i ordning varm 
choklad och tuttul med messmör, ost eller jul-
skinka och senap. På kvällen firar vi traditionellt 
med grannar, julklappar och julmat. Julottan 
i Rättviks kyrka har vi varit på några gånger. 
Den är så plågsamt tidigt så den har inte blivit 
någon tradition. Traditionen är snarare att vi 
planerar att gå på julottan men så orkar vi inte 
ta oss ur sängarna när det är dags.

Är sin egen stylist
Pauline är intresserad av mode och har skapat 
sin egen stil på scenen. När hon är hemma i 
Rättvik passar hon på att fylla på garderoben. 
   – Jag åker gärna till Erikshjälpens butik på 
Reparatörvägen. Jag gillar second hand, det är 
jakt. Man vet aldrig vad man ska hitta. I mu-
sikvideon till Bloodhound bär jag kläder från 
Spader Madam Retro Vintage i Vikarbyn. Jag 
hittade nästan hela outfiten där; en rödrutig 
morgonrock från 1960- eller 1970-talet som jag 
använde som kappa och ett par tights med 
harlekinrutor som jag bar till en skjorta från 
Versace. Jag gillar att blanda stilar och tycker 
att man kan bära jättefina märkeskläder till 
plagg man hittat i second hand-butiker. 

”Jag känner mig 
redo att satsa 
mer på Sverige, 
det är dags nu.”

Musiken ska hitta hem
Hittills har Pauline varit fokuserad på utlandet 
men i och med att hon startat eget musikbo-
lag byter hon fokus. 
   – Nu är känslan ”back to the roots”. Jag 
känner mig redo att satsa mer på Sverige, det 
är dags nu. Och förhoppningsvis blir det en 
spelning i Dalarna framöver. Jag kanske kan 
slå ihop mig med ett annat dalaband och göra 
en helkväll. Nu vill jag fortsätta skapa musik 
och leva på det här, ge min musik en chans att 
hitta hem till sina lyssnare.

Foto: Peter St James
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Ahrnebergs väg 53, Insjön | 0247-646 30
 Följ oss på facebook

www.lundhags.se 

redo för vinterns 
alla äventyr & väder?

Vi har allt inom friluftsliv & vandring, 
Välkommen till lundhags i insjön.
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G U R L I D E S I G N
Exklusiva ullfiltar. Ateljéstickat silke, lin, ull, alpacka. Garn 
Anki Hedén 070-541 15 29             www.gurlidesign.se

Öppet
Onsdag 15–18
Torsdag 15–18
Lördag 11–13

Butik i gamla Brobergs, Landsvägen 475 Skattungbyn

Nu öppnar jag butik!

Invigning
30 november  kl 11–16
Mingel & berättelser 
Modevisning kl 13

Välkommen 

Välkomna till Dalarna och  
Fryksås Hotell & Gestgifveri
Hos oss kan du bo, äta och koppla av i en  

underbar fäbodmiljö med härlig utsikt över  
Orsasjön och Siljan. Efter en skön dag i  

skidspåret njuter du av en gourmetmiddag 
lagad av utvalda närproducerade  

råvaror av högsta kvalitet. 

Skidpremiär
Närheten till Orsa 
Grönklitts skidan-
läggning ger oss tidig 
säsongsstart och en 
lång säsong.
Oftast hittar ni  
perfekta tränings-
möjligheter redan i 
slutet av november, 
både för nybörjare 
och skidproffs.
Ring oss så berättar
vi mer. 

www.fryksashotell.se        
info@fryksashotell.se 
0250 – 460 00,   460 20

Foton: Tommy Andersson
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HANDPLOCKADE FAVORITER TILL BARN

Lilla 
önskelistan

6

32
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1. MJUKT PAKET
Lägg en vit och vacker skinnfäll på 
sparken eller i barnvagnen. Ekologiskt 
och vegetabiliskt beredda får- och 
lammskinn, lång- eller korthåriga, finns 
på Björgården i Övre Gärdsjö, Rättvik. 
bjorgarden.se

2. DALAKLOCKA 
Silverhänge inspirerat av Dalarnas 
landskapsblomma ängsklockan/
blåklockan. Finns i tre storlekar. 
Designad och tillverkad av Dala 
Guldsmide. 
dalaguldsmide.se

3. HUNDEN DERRY
Porslinsmugg med motiv från Anders 
Zorns akvarell från 1887. Muggen är 
exklusivt framtagen av Zornmuseet. 
Hunden finns även på kasse, block 
och portmonnä.
zorn.se

4. GUNGAN HEPPY 
Söt gunga att hänga upp inomhus 
eller på verandan, en nyhet från 
Varelse i Rättvik. CE-märkt, målad i 
giftfria färger och finns i tre färgställ-
ningar: grön, röd och rosa.
varelse.se

5. SÖT ATT STICKA 
Vinterns vackraste barntröjor stickar 
du själv. Garn och mönster (häfte 1913) 
från norska Sandnes hittar du hos 
Garnhyttan i Borlänge.  
Facebook: Garnhyttan

6. VÄRMER I VINTER
Mössan ”Esbjörn” i mocka- och päls- 
imitation från CTH Ericson i Borlänge. 
Finns även i vuxenstorlek. 
cthericson.se

1

5

4
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Mössor & tubscarfs

249kr/st

Dalarnas folkdräkter, 1800-tal och allmoge är tre ingredienser 
i vår design. Våra produkter är både en romantisk återblick till svunna 

tider och en modern kommentar till den starka allmogetraditionen. 
Besök någon av våra återförsäljare eller titta in i vår webbshop emylittle.se

Julklappstips!
Lägg målarboken med kurbitsar 

och den söta sagan om midsommar- 
firandet i Dalarna under granen. 
Många återförsäljare i Dalarna!

www.dalaliv.se

Upplev Dalarna med Dalalivs 
kupongbok som ger dig 

exklusiva erbjudanden och 
rabatter hos utvalda butiker, 

restauranger och caféer 
under ett helt år.

KUPONGBOK

Läs mer på www.dalaliv.se

NYHET 2020
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Öppet alla dagar året runt. 
Lunch, middag, fika, bröllop,  
kalas, kick off & konferens. 
Rum för alla, pool och bastu. 

tennisbana och gym. 

 

greenhotel.se 0247-500 00 

 

Tällberg i vinterskrud  - som att 
komma till Narnia! 

Utsikten över Siljan, frusen och 
gnistrande, är förtrollande.  

I lobbyn sprakar brasan. 
Åka skidor, äta julbord, fira jul, 
nyår eller bara vara. Njut av den 

mörka årstiden. Kom hit. 

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.

Möbel- 
tapetserare & 
sömmerska

Tyger från bl a
Morris

Sanderson
Designers Guild

Nadja Wedin
Swaffer

KARLS MÅLERI
LEKSAND

LENNART KARLS
070-658 14 52

lennart@kar lsmaler i .se

Kunskap &  kva l i te t
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Återbrukarna

Samtida mode och tidlös design är ledorden 
när Derya Akol och Ylva Skarp satsar på ett 
helt nytt second hand-koncept.
   – Vi vill skapa ett ställe som vi själva saknar, 
säger Derya och Ylva som med Secondaire 
adderar ytterligare en butik till Stationsgatan 
6 i Leksand. 
  
När Derya återvände till uppväxtorten efter 
flera år i Stockholm, föreslog hon en förutsätt-
ningslös träff med kalligrafen och konstnären 
Ylva. Mötet resulterade i att Derya började 
jobba som konsult åt Ylva Skarp AB och ganska 
snart upptäckte de en gemensam nämnare. 
   – Vi är galet intresserade av mode och klä-
der. Vi är inte så trendstyrda, intresset handlar 
mer om att uttrycka oss själva. I våras pratade 
vi om att det behövs fler second hand-butiker 
för mode i Dalarna, så vi bestämde oss för att 
starta en ihop. Med Secondaire vill vi erbjuda 
en ny typ av second hand, sortimentet ska 
kännas utvalt, säger Derya och berättar att 
butiken öppnar i slutet av 2019.

Plaggen i fokus
Secondaire blir en nischad butik med hand-
plockade second hand-kläder som säljs på 
kommission.
   – Sortimentet ska kännas nutida, vi kommer 
att ha ett brett utbud av mode och accessoa-
rer för hela familjen. Men vi kommer inte att 
sälja retro- eller vintageplagg – med det inte 
sagt att det kan vara en kavaj som är tjugo år 
gammal men håller tidsmässigt. Det är plagg- 
en som ska vara i fokus, inte trender eller varu-
märken, förklarar Ylva som hoppas att butiken 
även ska locka kunder som tidigare aldrig satt 
sin fot i en second hand-butik. På sikt vill hon 
också koppla ihop återbruk med sitt eget ska-
pande i konstnärsateljén på samma adress:
   – Jag har länge önskat jobba med mode. Jag 
vill se hur jag kan förädla textilier och plagg 
och skapa något nytt, den kopplingen känns 
kul och spännande. 

Hitta din stil
Genom butiken vill Derya och Ylva skapa ett 
forum för att prata om mode och hållbarhet 
i Dalarna. Och de vill gärna hjälpa kunderna 
med styling. 

   – Vi vill att man ska våga prova den där byx-
an som man inte trodde att man kunde ha. Det 
finns ju inget mer fantastiskt än en person som 
ser sig själv med nya ögon, tycker Derya som 
jobbat många år i modevärlden. 
   – Ja, mode handlar otroligt mycket om 
välbefinnande. Jag tror att man mår bättre 
och presterar bättre om man anstränger sig 
lite. Vi vill också inspirera till att se den egna 
garderoben med nya ögon. Man behöver inte 
alltid ha samma kofta till samma byxor. Ta 
den randiga koftan nästa gång! Då får du en 
helt ny garderob utan att behöva fylla på den, 
tipsar Ylva som alltid älskat second hand och 
gärna blandar gammalt med nytt i den egna 
garderoben. 
   Att butiken säljer kläder på kommission gyn-
nar både miljön och plånboken. 
   – Då kan du få tillbaka pengar för klänning-
en du bara använt en gång, och sedan kan 
du köpa ett annat plagg för pengarna, säger 
Derya och antyder att den nya butiken bara 
är en början. Flera idéer finns på lager, bland 
annat olika events och fortsatt utveckling av 
verksamheterna i de gamla järnvägsmagasinen 
på Stationsgatan 6.

PREMIÄR FÖR SECONDAIRE  

secondaire.se
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Grund Kristina Andersson
Mora, Svensk tillverkning

Öppet hela året 

TRADSPIRA.SE

Fasa
dsiff

ror &
 

fas
adsm

ycken i a
luminium

Välkommen på
julmarknad i 

stämningsfull 
miljö på Busgården

Morkarlbyvägen 3, Mora • 070-677 23 77

Fika, glögg, kransar, keramik, 
betong, stickat, skinn 

och mycket mer.

Lör 7 dec kl. 12–18
Sön 8 dec kl. 10–15
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www.dalaguldsmide.se

 

Pris i silver 980:- 
guld från 9500:-

Nyhet från
vår egen smedja!

silver 980kr
guld från 9500kr

Från vår egen smedja

RÄTTVIK Knihsgatan 2 0248-100 75
LEKSAND Torget 6  0247-102 68
FALUN Holmgatan 17 023-71 12 72

Zornsmycken i 
guld och silver

Smycken med 
dalahästar i äkta silver 

från 159kr

Daniel Wellington 
klockor från 995kr

Ringar, hängen, örhängen och 
armband i silver eller guld. 

Finns i flera olika färger på stenarna.

RÄTTVIK   LEKSAND   FALUN 

Julbord

Julbordslunch 

Hotellvägen 14, 793 41 Insjön ∙ 0247-410 50

info@insjonshotell.se

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

395 kr
/person exkl. dryck. 

Barn 0–4 år gratis, 

5–12 år 175 kr

Fredag 29/11 kl. 18.00
Lördag 30/11 kl. 18.00
Söndag 1/12 kl. 15.00
Fredag 6/12 kl. 18.00
Lördag 7/12 kl. 18.00

Torsdag 12/12 kl. 18.00
Fredag 13/12 kl. 18.00
Lördag 14/12 kl. 18.00

Onsdag 11/12 kl. 12–14  
Pris 265 kr
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SÖTSTARK JULSENAP

RÖDBETSSALLAD MED
ÄPPLE OCH LÖK

KÅLLÅDA MED ÖRTER 
OCH CHEDDAR

BRYSSELKÅL MED SIDFLÄSK, 
LINGON OCH VALNÖTTER
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SÖTSTARK JULSENAP
1,5 dl senapspulver, 
Colemans
2 msk vetemjöl
1,5 dl kokande vatten
0,75 dl socker
1,5 krm salt
1 msk rödvinsvinäger 
2 msk rapsolja
3 msk honung

Blanda senapspulver och mjöl 
i en skål. Slå på det kokande 
vattnet under kraftig om-
rörning. Låt stå och dra i 20 
minuter. Vispa ner socker, salt, 
vinäger, rapsolja och honung 
med en visp. Häll i glasburk 
med lock. Låt senapen stå 
svalt i kylen och mogna i 
1 dygn innan servering. 

RÖDBETSSALLAD MED
ÄPPLE OCH LÖK
300 g kokta rödbetor
1 skalat rött äpple
1 liten gul lök
1 dl majonnäs
1 tsk vitvinsvinäger 
salt & svartpeppar

Skär rödbetorna och äpplet 
i tärningar (1 cm x 1 cm) och 
lägg dem i en skål. Skala och 
finhacka löken och blanda 
med tärningarna i skålen. 
Tillsätt majonnäs och vinäger. 
Smaka av med salt och svart-
peppar. Förvara rödbetssalla-
den i kylen tills den serveras.

BRYSSELKÅL MED SIDFLÄSK, 
LINGON OCH VALNÖTTER
400 g färsk brysselkål
250 g rimmat sidfläsk
2 msk smör
3 msk ljus sirap
1,5 dl grovhackade valnötter 
(eller hela pumpafrön)
2 dl lingon 
1 krm salt 
svartpeppar, några drag med 
kvarnen

Skala av alla blad runt knopp- 
arna på brysselkålen. Lägg 
bladen och knopparna i ett 
durkslag och skölj med kallt 
vatten. Skär fläsket i tärningar 
(1,5 cm x 1,5 cm) och lägg dem 
i en ugnssäker form. Fördela 
smöret i formen och rosta 
fläsket i ugn på 175 grader i 
cirka 35 minuter, rör om under 
tiden. När 10 minuter åter-
står ringlar du sirap och strör 
hackade valnötter (eller pum-
pafrön) över formen. Förväll 
brysselkålen i lättsaltat kokan-
de vatten i cirka 30 sekunder. 
Kålen ska ha kvar lite tugg-
motstånd. Häll bort vattnet 
genom ett durkslag, låt rinna 
av ordentligt. Lägg kålen i 
ett djupt uppläggningsfat. Ta 
ut sidfläsket från ugnen. Häll 
över lingonen, salta och pepp-
ra. Fördela blandningen över 
brysselkålen.
 

KÅLLÅDA MED ÖRTER 
OCH CHEDDAR
300 g kålrot
200 g morot
1 gul lök
3 dl grädde
100 g lagrad cheddarost
1 tsk torkad timjan
1 msk hackad dill
2 msk hackad persilja
1/2 tsk salt
1 krm vitpeppar

Skala kålrot och morot och 
skär till stavar (5 cm långa och 
0,5 cm tjocka). Lägg stavarna i 
en skål. Finhacka lök- 
en. Blanda stavarna och den 
hackade löken med grädden. 
Riv osten grovt och blanda ner 
i skålen. Smaka av med alla 
kryddor. Fördela rotsaksbland-
ningen i en ugnssäker form. 
Låt stå i ugn på 150 grader i 
cirka 1 timme tills rätten är 
genomgräddad och fått en 
gyllenbrun färg. 

Saras Smaker
Bjud dina gäster på fyra läckra tillbehör i vinter. Dalalivs kock, Sara Nyström i Insjön, 
har komponerat några lättlagade recept som kan bli dina nya favoriter på julbordet.

   – Kållådan med örter och cheddar kan du servera som ett vegetariskt alternativ 
till Janssons frestelse eller som ett gott tillbehör på buffén, tipsar Sara.
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Skaffa dig en 
personlig optiker. 

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

VI ERBJUDER SYNUNDERSÖKNING FÖR 
GLASÖGON, KONTAKTLINSER OCH 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!

RUT-
AVDRAG!

dalahander.se | info@dalahander.se
073-532 37 23 | 070-308 12 74 | 073-505 55 74

Ge bort en 
fönsterputsning 
eller städning 

i julklapp!

Alltid till hands

Julklappstips
Var redo när
snön kommer
Vi skottar vardag & helgdag. 
Passa på att teckna ett 
snöskottningsabonnemang 
– smidigt och bekvämt.

Proffsig städning 
Bra priser, bra service.

Fö l j  o s s  på  I n s t a g r am @my l ady_mi l l y l i l l y

H IS
J a ck  &  Jones

Se l ec ted  Homme
Ca l v i n  K le i n
B i rkens tock

B i l l abong
Sa lm ing

HER
Ob jec t
Capr i  Co l l e c t ion
Dr y  Lake
S ix t y  Days
Vo lu spa
Musch Norsgatan, Leksand

All you need



Boka vår inredningsexpert
Maria för ett hembesök.

maria.leksand@colorama.se
0247-362 264

NYTT 
HEMMA?

Färgsättning 
& Inredning

Mån–fre 7–18, lör 10–14
Limsjöänget 3, Leksand 
0247-100 64

Vi har inredningen 
till ditt hem. 

Och fina 
julklappstips!

Behov av renovering? 
Collector Bank ger 

dig räntefri avbetalning
 i 12 månader.
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Skafferiet
CRANBERRY 
CRUNCH 
BISCUITS
Traditionella engelska 
julkakor med tranbär 
hittar du i Charlotte 
Hålléns te- och kaffe-
butik Hencha i Säter.
Facebook: Hencha

FIN ATT SERVERA PÅ 
Skärbräda av gammal golvbräda med dekoration av klippspik. Finns i 
olika former och storlekar och tillverkas av återbrukarduon Damernas 
Redesign, tillika Annette Brosset i Rättvik och Ingrid Löfström i Linghed. 
I sortimentet finns även ljusstakar, bänkar, bord och skåp.
Instagram: Damernas Redesign

NY NJUTNING  
Mjölkfri pralin med polka- 
smak är en av säsongens 
nyheter från Birgitta 
Nilsson på Mora Choklad.  
morachoklad.se

GLÖGG FRÅN DALARNA
Hos Anna Eldh och Jonas Andersson 
på Orsa Saluhall hittar du vinterns 

delikatesser. Vad sägs om dalatillverk- 
ad glögg med goda tillbehör som 
grönmögelost och pepparkakor?

saluhallenorsa.se

FÄRSKROSTAT 
KAFFE
I ett gammalt snickeri i Säter 
har Joachim Segerstedt start- 
at ett kafferosteri. Säsongens 
nyhet är Julkaffe med inslag 
av gröna vinteräpplen. I sorti-
mentet finns också Mörkrost, 
Mellanrost och Säsongens 
Lerviken. 
gamlasnickeriet.se
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SMAKRIK 
SM  _MEDALJÖR
Murboannas gårdsmejeri i Borlänge 
tog en bronsmedalj i klassen blå- 
mögelostar under årets SM i 
mathantverk. ”Frostbos Fina” är  
       given på ostbrickan, gärna   
        med en klick hjortronsylt till.
         murboannas.se



Runt den här kranen pågår livet.
Snön ligger vit på gatorna och stjärnorna har redan 

börjat leta sig fram på kvällshimlen. Pelle och hans pappa 
är på väg hem och snön knakar under skidorna på snowracern. 

Pelles vantar och mössa är blöta efter en rolig eftermiddag i pulkabacken. 
Nu väntar en varm dusch och en kvällsmacka. Pelle ska bara tvätta 

händerna först! Och där var leken framme igen. Pelle når knappt upp till
handfatet men vad gör det, hans leende på läpparna går inte att missa. 

Nu är det natt och i morgon är
det en ny dag och livet runt kranen fortsätter!

BILDEN ÄR TAGEN HEMMA HOS GRAFIKERN LINA RÖRVALL OCH ARTISTEN STIKO PER LARSSON I INSJÖN OCH FÖRESTÄLLER 
SONEN PELLE, TRE ÅR. KRANEN ÄR MORA IZZY RUSTIC. FÖR MER INSPIRATION, FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM: @mora_armatur



BOKA PÅ: BORLANGE@FIRSTHOTELS.SE WWW.FIRSTHOTELS.SE

TORSDAGSLYXA!
Värm upp inför helgen hos oss på First Hotel Borlänge och Harrys!
Övernattning torsdag till fredag två personer i dubbelrum ink. frukost 
endast 795:- (ord. 1590:-).
3-rätters middag för två personer på Harrys: 399:- (ord. 798:-)
OBS! Boka bord och rum samtidigt, uppge: Torsdagslyx.

Erbjudandet gäller oktober-december 2019.

DUBBELRUM &
FRUKOSTBUFFÉ
2 PERSONER

795:-I oktober inviger vi nya entrén till våra
102 renoverade hotellrum!
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0247-601 80 ∙ 070-326 01 80 ∙ soltagtgarden.se

Kom och upplev en rofylld atmosfär i våra fullt 
utrustade lägenheter för självhushåll eller 
dubbelrum där frukost ingår. Vårt kafé har 
öppet lör-sön 11-16 alla helger fram till jul. 
Vi serverar lättare luncher, räkmackor och 

hembakat fikabröd framför en magnifik utsikt.

pensionat_soltagtgarden soltagtgarden

En pärla i Plintsberg

Pensionat 
Soltägtgården

Kurser/Workshops
Bed & Breakfast

www.vavgladje.se

Hyttvägen 23, Sunnansjö, 0240-914 69

Ateljé & butik

Vävglädje

För öppettider och kurser, se

Vid Falu Gruva · faluantik.se

Kvalitet, kultur 
& kompetens

Tisdag–Fredag 11–17, Lördag 11–15

LARSSON-HUS 
TILLSAMMANS SKAPAR VI ERT DRÖMBOENDE 
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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.

4 0

ANNONS

Dalapop guidar dig till den bästa musiken från Dalarna just nu!

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.

BRODER HENRIK RAPP 
Idioter lär oss och 
vi lär varann
Sveriges nya rockpoet 
kommer från Bjursås. 
Broder Henriks andra 
album har alla chanser 
att bli en modern pop-
klassiker.

VÄRLDSRYMDEN 
Tidsresenären
70-talet anropar! Progg-
bandet Världsrymden 
från Falun har släppt ett 
debutalbum som folk 
knockas av.

HALLA ALREFAY
Lever Livet
Kritikerna står på kö för 
att hylla Halla Alrefay 
från Falun. Debutsingeln 
visar att hon är en av 
svensk hiphops hetaste 
nykomlingar.

RAKETKLUBBEN 
Astronaut 
Årets bästa svenska 
indiepoplåt, säger 
kritikerna. Raketklubben 
från Borlänge fortsätter 
leverera dansgolvs- 
vältare.

NIGHTSHINE
Life Is Too Short 
Not To Dance
Det blir glitter och 
glamour när disco- 
bandet från Borlänge 
släpper sitt debutalbum 
15 november.

MARTIN RIVERFIELD 
& THE WHEELS OF 
FORTUNE 
A Country Rockin’ 
Christmas – The Album
Julcountry på svenska 
och engelska med släpp 
8 november.
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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! 

Dalgatan 31, Älvdalen   0251-104 82

Welkumner 
ad Övdalim!

Tre Björnar Vandrarhem i Älvdalen
Vandrarhemmet har tagit emot gäster i 

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

På Tre Björnar kan du beställa frukost 
med bl a hembakt bröd, lokala chark- 
uterier, hemkokt sylt och marmelad. 

De flesta av våra produkter är ekologiska. 

(Välkomna till Älvdalen!)

Ovanliga hus till vanliga priser
Vår idé är att låta arkitekter rita intressanta hus som sticker ut från det vanliga. Sedan 
fabriksproducerar vi husen som monteras och utrustas på plats. På det viset kombinerar 
vi det sköna med att få ett individuellt hus, med den rationella produktionen hos normala 
kataloghus. Slutsumman är att du får ett ovanligt hus till ett vanligt pris.

FÖRSÄLJNING DALARNA: Anders Henriksson   TELEFON 070-609 99 90   SOCIALA MEDIER @intressantahus   WEBB intressantahus.se

 Nu finns vi 
även i Dalarna!
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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 12 alt. 0247-920 63
ralta.snickeri@telia.com
raltasnickeri.se

Din lokala researrangör 
som tar dig till Italien
Livsnjutarresor i mindre grupper
Upplev en aktiv och vilsam resa
Njutvandringar och cykelturer
Fantastisk lokal mat och dryck
Inspireras på www.godaresan.se



Jag syr vackra kläder bara för dig. Min design, mina tyger, dina mått.
Välkommen till min butik och ateljé i Siljansnäs. Ring för öppettider.

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

Pirjo Design annons höst 2019 ljusare.indd   1 2019-10-03   10:28
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Inredare och butiker står i kö för att bota-
nisera bland möbler och inredningsdetaljer 
på Cederbergs Interior & Antiques lager i 
Dalarna. Efter att ha drivit antikhandel och 
auktionsfirma under många år, importerar 
nu Richard Cederberg ”guldkorn” från till 
exempel Ungern, Turkiet, Rumänien och 
Österrike. 

Hej Richard! Vilket bra öga du har för nya 
trender och vad marknaden vill ha. 
   – Ja, mitt sortiment ligger helt rätt i tiden. 
Folk är trötta på plastiga saker, i dag efterfrå-
gas sånt som ser slitet ut, det är en trend som 
håller i sig. 80 % av det jag köper in är gam-
malt, återvunnet, och jag kan säga att jag var 
före min tid med Medelhavsstilen, de senaste 
fem–sex åren har jag varit relativt ensam som 
inköpare på det området. En trend som jag ser 

komma starkt framöver gäller trädgårdar. Folk 
lägger mycket pengar på trädgårdsmöbler och 
urnor med mera – inredningsintresset flyttar ut. 

Dina produkter dyker ofta upp på kändis- 
konton och i inredningsreportage.
   – Ja, det är bra för mig att folk kopierar var-
andras inredningsstilar. Det märks inte minst 
när kändisar visar upp sina hem på sociala 
medier, som när Amanda och Alex Schulman la 
ut bilder på ett par matbord de köpt av mig. 
Annars är en höjdpunkt när prinsessan Sofia 
var här med sin inredare i fyra timmar och köp-
te möbler till familjens hem, Villa Solbacken 
på Djurgården. Och i vår kommer min största 
kund att få en egen programserie på TV4 med 
trädgård och inredning, så då kommer mina 
produkter att synas bra. 

Richard är en 
handlare i ropet

Nyfiken på
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Till ditt lager anländer tolv fullpackade 
lastbilscontainrar per år. Vad innehåller de? 
   – Gamla möbler som bord, skåp och stolar, 
men även korgar, zinktunnor, vattenkrus, föns-
terluckor och brödspadar som kan användas 
som skärbrädor och uppläggningsfat. Det som 
är vackert slitet behåller jag, det som är skadat 
renoveras. Jag har över hundra år gamla vitrin-, 
kläd- och linneskåp som säljer bra. De med fin 
patina säljer jag som de är, brunmålade skåp 
målas om i olika nyanser av vitt, grått, svart 
eller grönt. Till butikskedjan Anthropologie i 
New York sålde jag några skåp som var nästan 
tre meter höga! Från Marocko tar jag hem 
mycket nytillverkat, som handmålade kera-
mikfat, mosaikbord i olika storlekar och skinn-
puffar med helt fantastiska läderarbeten. Titta 
bara på de här sömmarna! Sedan designar jag 
bord som jag låter tillverka av 400 år gamla 
ekstockar från rivningshus. 

Det blir många resdagar på ett år. 
Vilka minnen tar du med dig hem?
   – Tack vare att jag är morgonpigg hinner jag 
vara turist innan storstäderna vaknar till liv. 
Jag är historiskt intresserad och tycker att det 
är en härlig känsla att kunna promenera till 
sultanens palats i Istanbul en tidig morgon. I 
början var jag rädd när jag reste runt på den 
ungerska landsbygden, men det är jag inte 

längre. Jag träffar bara snälla människor och 
bjuds på fester med mycket mat. På landsbyg-
den är det som i Sverige för hundra år sedan. 
Människorna jobbar hårt för att överleva och 
en person kan behöva försörja flera andra. 

Det måste kännas bra att se hur era 
samarbeten förbättrar deras liv. 
   – Ja, som prydnadsfåglarna i trä som till-
verkas av en tant och farbror i Ungern. Han 
täljer, hon målar och de kan leva ett år på 
försäljningen till mig. En familj i Transylvanien 
tillverkar alla spillkum, keramikkärl med pip, 
och nyligen fick jag en inbjudan till en ungersk 
företagare som ville att jag skulle närvara vid 
en ceremoni där han skulle motta en medalj 
av borgmästaren. Han hade utsetts till årets 
företagare, bland annat tack vare vårt fina 
samarbete under flera år.   

Återförsäljare i Dalarna är bland andra Gum-
man Grön i Mora, Kniva Trädgård och Norrgår-
den Inredning i Falun, Holy Moly i Leksand, 
Lars Ericssons Måleri i Hedemora och nystarta-
de Tre Systrar i Borlänge. Richard säljer endast 
produkter till företag, men i vår har han en 
lagerrensning som är öppen för alla. Håll koll 
på hans Instagramkonto för plats och datum.

Instragram: c.i.a_cederbergs_interiors

Richard tar emot många inredare och inköpare 
på lagret. En höjdpunkt var när inredaren Lill 
Andersen dök upp med prinsessan Sofia.
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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.

Sveagatan 3 ∙ Borlänge Centrum ∙ 0243-21 16 39 
 Mån–fre 10–18 (lunch 13–14) ∙ Lör 10–15

www.lindesurguld.se

Med kunden i centrum sedan 1903

Nya Solar från Sägen

Känn dragningskraften. Hitta dina favoriter!

Välkommen till ett nyrenoverat 
hotell i Borlänge med personlig 
och familjär atmosfär där alla 
känner sig väl omhändertagna.

Gyllehemsvägen 22, Borlänge    0243-22 99 00    gyllehotell.se

 @gyllehotell
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Tradition, inspiration & förnyelse 
Filtar och plädar av 100 % ekologisk ull

Beställ direkt från hem-
sidan/tel 073-443 93 40.
Finns även hos Handslaget
i Rättvik, m fl butiker! 

 
Ullfiltarna ”Rättvik” 
och ”Dalarna” –
tyg-otyg.com

Utvalda produkter 
och eget hantverk 
för hem och trädgård.
Välkommen in!

Lilla Wextverk
Trädgårdshandel

För aktuella öppettider se hemsida wextverk.se
 @lillawextverk    @lilla_wextverk

Lekomberg · Grangärdevägen 61 · Ludvika · 0240-844 44

LEKSANDS 
KULTURHUS

Upptäck vad vi har att erbjuda på 
vår Facebooksida eller besök 
www.leksand.se/medborgare/
uppleva-och-gora/kultur

– din lokala kulturleverantör 
med ett brett utbud för både 
stora och små

Bibliotek, 
museum 
& arkiv
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INSPIRATÖREN

ANNA FLORA BLOMSTERDESIGN
I somras öppnade floristen Anna Eiward i 
Kloster en liten butik hos Lars Ericssons Måleri 
på Ivarshyttevägen i Hedemora. Här binder 
hon buketter och kransar, säljer blommor, 
krukväxter och inredningsprodukter. Vad hän-
der i blomsterbranschen framöver, Anna?
   – Trenden med torkade växter ser ut att hålla 
i sig, att man plockar in växter från naturen, 
som ormbunksblad, örter, gräs och frökapslar 
av vallmo och solhatt. Eterneller har blivit 
jättetrendigt igen, till exempel limonium. Och 
lavendel är inne, det har jag själv tagit in jät-
temycket av från trädgården och buntat ihop 
i stora buketter. Brudslöja och salvia kan man 
också ta in och torka, de är även fina färska 
i buketter. Gröna växter är populära nu, som 
palmer och krukväxter som renar luften, till 
exempel ampellilja och svärmorstunga.
   Anna har ett bra samarbete med Lars Erics-
sons Måleri som säljer både färg och inredning.  
   – Blommor och inredning hör ju ihop. Nu ska 
det vara jordnära, murriga färger och natur-
material är en stor trend. Det får gärna stå en 
bukett med torkade växter i rummet.
   Den som vill prova på att skapa med blom-
mor och grönt kan boka en workshop med 
vännerna hos Anna.
   – Ni kanske vill göra en dörrkrans eller en 
julbukett? Eller varför inte ljusdekorationer till 
advent, välkomnar hon. 

Instagram: annaflorablomsterdesign

Blanda tulpaner med julrosor, lärkkottar och 
lite grönt, så får du en krispig vinterbukett.

Här står jag med en härlig höstbukett. I den 
har jag blandat nypon, vallmokapslar och 
frökapslar med torkat gräs och nejlika.

En liten bukett av hyacinter, anemoner och 
ranunkler binder jag med vaxpapper och jute-
snöre. Det blir en fin bukett att ge bort och 
dessutom doftar den helt underbart.

Foto: Elina H
off

m
an
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Min favorit just nu är en bukett med torkade 
växter i ett fint gammalt krus. Här har jag an-
vänt ormbunksblad, limonium, bärhypericum, 
ammi majus och torkat gräs av olika slag.

Ett alternativ till krans är en ”ruska” som du gör 
enkelt genom att binda ihop granris. Här har jag 
dekorerat med lärkkottar och en koskälla.

Foto: Elina H
off

m
an

Foto: Elina H
off

m
an

Snart stundar en härlig tid med kranstill- 
verkning. Jag gillar mest helgröna kransar 
utan dekorationer.

En fin och spre-
tig höstkrans 
att hänga upp 
på väggen eller 
dörren gör du 
av torkade kvis-
tar, humle eller 
clematis (behåll 
frökapslarna).

Ge din krans mer liv 
genom att dekorera 
den med nypon. 
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För dig som vill uppleva maximal SPA-känsla rekommenderar vi ett par 
timmar i SPA-sviten, ett eget litet SPA för sällskap på upp till 5 personer.

Njut av SPA-känslan för alla sinnen. Ljuvliga behandlingar & 
avkopplande bad i relaxavdelningen, allt signerat Åkerblads.

Välkommen till Sinnenas SPA i Tällberg!

0247-508 00 · akerblads.se · info@akerblads.se

Upplev skillnaden
för dina sinnens skull

To the 50’s
Road Trip

Take a

American 50’s Diner – In the middle of Rättvik
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HEMSLÖJDEN 
I 

HANTVERKSBYN
RÄTTVIK

ÖPPEN VARJE DAG
Kl. 10-17.00

                                                 
    

              
Hos oss �inns ett urval av produkter från

Nittsjö Keramik, Klippan Yllefabrik, Käck & Hedbys Smide, 
Mörksuggan, Grannas dalahästar & många, många �ler.

www.hemslöjdsbutiken.se
Tel. 0763-411 611  

VÄLKOMMEN TILL
RÄTTVIKS HEMSLÖJD!

Extraöppet under jul och nyår, 
se hemsida och Facebook.

VARD 10–18
LÖRD 10–14

rattvikshemslojd.se

Torget, Rättvik
0248-100 86

Backav. 28, Rättvik | 0248-101 05
www.tradgardensiljan.se

Tis–fre 10–18, lör 10–14

VÄLKOMMEN TILL OSS! 

ADVENTSMYS 
LÖR 23/11 KL. 10–14

Välkommen till butiken!
Vid fontänen på Torget
i Rättvik.
Må-Fre 10-18, Lö 10-14
17 juni-10 augusti:
Må-Fre 10-18, Lö 10-15, Sö 11-15
handslaget.nu  handslaget.nu  .  0248-100 86
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Historia var ett av de ämnen som jag tyckte 
om i skolan. Att få lära sig hur människor levde 
och överlevde förr i tiden har alltid fascinerat 
mig. Den oerhörda kunskapen som krävdes 
för överlevnaden, kunskap som ärvdes ner i 
generationer. Tyvärr finns inte mycket av detta 
skildrat i skolans historieböcker. Jag skulle vilja 
skriva om dem lite, ta lite plats från männens 
krig och istället lyfta fram fäbodkullornas
betydelse för överlevnaden.  
   I hela Mellansverige hade alla bönder fram 
till 1800-talets slut minst en fäbod. Markerna 
runt byarna behövdes för att odla rovor och 
senare potatis och brödsäd på. Alla djur var 
hänvisade till betet i skogen. Man flyttade ut, 
buffrade, i början på sommaren och stanna-
de vanligtvis till Mickelsmäss. Det var unga 
kvinnor som bodde med djuren i skogen och 
vallade dem och mjölkade. Att tillverka ost, 
smör och messmör var ett sätt att konservera 
mjölken. När vintern kom var de produkter 
som fäbodkullan producerat under sommaren 
av största vikt för familjens matförsörjning. Ett 
mycket hårt och ansvarsfullt jobb! Att det är 
unga kvinnor som under århundraden försörjt 
en stor del av Sverige med mat är det få som 
känner till. 

   När jag som 18-åring för 28 år sedan kom 
till Karl-Tövåsens fäbod för första gången, var 
intresset för fäbodar minst sagt svalt i Sverige. 
Det var i en tid när storjordbruken var allena- 
rådande och fäbodar tillhörde en svunnen tid. 
Men ett nytt stort intresse bland befolkningen 
är väldigt påtagligt. Fler och fler blir allt mer 
medvetna om vad man väljer att stoppa i sin 

mun och vad det gjort för avtryck i form av 
miljöpåverkan innan det hamnar där. 
   Från att ha varit något väldigt omodernt har 
fäboden som företeelse blivit högst aktuell. 
Att producera livsmedel utan att tära på 
jordens resurser, utan elektricitet och utan 
att inkräkta på djurens naturliga behov, det 
ligger rätt i tiden. Kossorna betar fritt utav 
det som skogen har över och bidrar till en 
ökad biologisk mångfald. Samtidigt som de 
får med sig mängder av mjölksyrabakterier 
från de örter och olika sorters växter som 
skogen är full av. Bakterier som den moderna 
människan lider brist på. Mjölksyrabakterierna 
hamnar i mjölken som omvandlas till ost, smör 
och messmör. Produkter som även är fulla av 
nyttiga omega-3-fetter och tillverkade genom 
gammal kunskap som nedärvts i generationer, 
från fäbodkulla till fäbodkulla. Sån kunskap 
som jag tycker är lätt att lära, bära och känner 
glädje i att lära ut.
   Nu vilar Karl-Tövåsens fäbod i höstfärger men  
jag och mina kollegor Anna och Emelie räknar 
redan dagarna till nästa fäbodsommar. 

ORD PÅ VÄGEN: TIN GUMUNS

Tin Gumuns
Fäbodbrukare

karltovasensfabod.se 

Att det är unga kvin-
nor som under århund-
raden försörjt en stor del 
av Sverige med mat är 
det få som känner till.

Din kunskap kan 
ingen ta ifrån dig

Foto: M
ikael Lindberg



För att  se alla  våra modeller, besök oss på www.dalawatch.se
Dalawatch finns i följande butiker: Dala Guldsmide i Rättvik, Leksand och Falun, 

Guldsmedjan i Mora, Nils Olsson Dalahästar i Nusnäs, HS Sjöberg Ur & Guldsmed i Älvdalen, 
Sälen Malung Radio & TV i Malung, Mora Hotell, Ateljé Stjärnbild i Ludvika, Fridhems Blommor i Smedjebacken, 

Olsens Järnhandel i Vansbro, Svärdsjö Guld, Älvans Hantverk i Borlänge, Wasa Crystal på Arlanda, 
Episode Giftshop på Landvetter Airport och Swedish Kontur Imports i St. Peter, Minnesota, USA



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

BRUKA DESIGN ∙ HOUSE DOCTOR ∙ KLONG ∙ FLOS 
JAKOBSDALS ∙ DAY BIRGER ET MIKKELSEN ∙ ERNST 
 ARTWOOD ∙ TELL ME MORE ∙ DBKD ∙ YLVA SKARP  
TINE K ∙ VOLUSPA ∙ MADAM STOLTZ ∙ BOEL & JAN 

FURNINOVA ∙ BUD TO ROSE ∙ SAINT TROPEZ 
MATEUS ∙ SOAKED IN LUXORY ∙ TWIST & TANGO 

med flera...

Lifestylebutik 
med ett brett 

utbud av 
inredning  
& kläder. 

Välkomna!
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Nära till en bra affär!

www.hjultorget.se
Vid riksväg 70 i Insjön

Anderssons Optik • Clas Ohlson • Clas Ohlson Outlet • Clas Ohlson-museet • Family House
Hemköp • Iittala Outlet • Kicks • Leksands Sparbank • LloydsApotek • Lundhags Fabriksbutik

Mariaboden • Restaurang & Pizzeria Milano • Scorett Outlet • Sportringen Sport & Outlet

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

 Butiken är öppen:   Vardagar kl 10  – 18   •   Lördagar  kl 11 – 14

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

Insjöns Väveri AB - Inredning o Sköna Ting

Insjonsvaveri

Insjövägen 59 · Insjön · 0247- 403 92 · info@vi.dukar.nu



Kropp
& själ
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FÖR KVINNLIGA DRÖMMARE, 
KREATÖRER OCH AKTIVISTER 

Vår kåsör i sommarnumret, Anna Lovind i 
Rättvik, är aktuell med boken ”The Creative 

Doer – A Brave Woman’s Guide from Dreaming 
to Doing”. Full av inspiration och praktisk 

vägledning för kvinnor som vill komma loss 
med sina kreativa drömmar.

annalovind.com

UNNA DIG 
”Drömmar av lavendel” heter en av 

Mora Hotell & SPA:s behandlingar. Njut av 
stärkande peeling, varm helkroppsinpack-
ning och avkopplande helkroppsmassage 

med varm lavendel. Under vilan ges 
fotmassage med helande stenar. 

morahotell.se

YOGA VID ÄLVEN 
I en gammal lada i Dala-Floda driver Lena 
Westin en yogastudio. Vad sägs om yoga-
helg med skogsbad eller brödbakning på 
Wålstedts gård? Eller prova på gongbad, 

en avslappningsform där ljud från gongar, 
metallskålar, kristallskålar och olika instru-

ment skapar vibrationer i din kropp.
yogaihagen.se

VINTERSAGA
Doftljus ”Vintersaga” i 
medicinburk från Johannas 
Flora i Älvdalen. 
johannasflora.se

MANDALA PÅ MATTAN
Ekologisk yogamatta i kork med vacker 
och detaljrik mandala. Finns även med 
andra mönster hos Norrgården Inredning 
& Design vid Falu Gruva. 
norrgardeninredning.se
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MANDALA PÅ MATTAN
Ekologisk yogamatta i kork med vacker 
och detaljrik mandala. Finns även med 
andra mönster hos Norrgården Inredning 
& Design vid Falu Gruva. 
norrgardeninredning.se

Leksands  
Julmarknad

Lörd 30 nov.
kl. 12-18

Sönd 1 dec. 
kl. 12-16

Jul i Säter

Julmarknad

I Säter. Där julen är som förr.
Följ oss på: facebook.com/julisater

med skyltsöndag
1 december kl. 14-18

Lottas Bod
Ponnyridning

Jullunch (bokas i restaurangen)

Fri entré. Parkering 20 kr

Kvalitetshantverk, 
lokalproducerad mat. 

Lotterier, julkransar och 
allt annat som hör julen till.

JUL PÅ 
STABERG
kl 10-16

19-20 november
Kvalitetshantverk, lokalproducerad mat.

Lotterier, julkransar och allt annat 
som hör julen till.

Lottas Bod
Njut av ett härligt julbord eller hembakat fika i restaurangen.

Varmt välkommen!
Fri entré. Parkering 20kr

kl 10-16
23-24 november

23–24 nov
kl 10–16

JUL PÅ 
STABERG
kl 10-16

19-20 november
Kvalitetshantverk, lokalproducerad mat.

Lotterier, julkransar och allt annat 
som hör julen till.

Lottas Bod
Njut av ett härligt julbord eller hembakat fika i restaurangen.

Varmt välkommen!
Fri entré. Parkering 20kr

kl 10-16
23-24 november
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Gårds Caféet / GC BAR & LOUNGE
Norsgatan 19, Leksand

0247-132 60 • www.gardscafe.se

VÄLKOMMEN ATT ÄTA, FIKA, 
MINGLA OCH MYSA HOS OSS!

Nyhet!  
Skaldjurs- 

meny

Foto:  evahedlyphotography

Torget 7 . 0247-100 80

Vi visar alla Leksands IF:s 
matcher på storbild.

VÄLKOMMEN TILL  FRED‘S BURGER 
& NATTKLUBB MITT I  LEKSAND!

Fo
to

: 
 e

va
he

dl
yp

ho
to

gr
ap

hy

Dalarnas enda nattklubb 
med öppet till 03!
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ICHI  -  KAFFE  -  PULZ  -  ISAY  -  MSCH  -  EDBLAD  -  ROSENVINGE  -  LEE
SOLID  -  TAILORED  -  MATINIQUE  -  RESTERÖDS  -  MED FLERA...

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

Nytt från

FABRIKSBUTIK

Vardagar 9–17  
Lördagar 10–15

G:a Siljansnäsv. 20
LEKSAND

Se tillverkningen 
i vår smedja 
i Leksand!
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SKRÅVÄSEN
Håkan Olsén 
Håkan Olsén
Håkan har tidigare 
gjort böcker som 
Upptäck Dalarna 

och Café Dalarna och kom-
mer nu med en bok om olika 
hantverk. Bilderna levandegör 
verkligen hantverkets konst, 
och vi får följa med till bland 
andra knivmakaren, dräktsöm-
merskan, pärttaksläggaren, 
modisten och kurbitskonstnä-
ren. Ett trettiotal olika skrån 
skildras i sina olika miljöer. 
Boken i sig är en ren njutning i 
bildkonst. (Lina)

BEKÄNNELSEN
Jessie Burton 
Modernista
Hampstead Heath, 
1980. Elise träffar 
Connie – vågad, 
förförisk och en 

framgångsrik författare – och 
blir som förtrollad. Tvekande 
följer hon med Connie till LA, 
en stad full av glamour och 
krossade drömmar. I ett nutida 
London söker Rose svar om sin 
mamma. När hon får veta att 
den sista som träffade henne 
var författaren Constance Hol-
den, söker Rose upp Holden, 
på jakt efter en bekännelse. En 
magnetisk historia. (Alexander)

DÄR LIVET ÄR 
FULLKOMLIGT
Silvia Avallone 
Natur & Kultur 
Karaktärerna i 
Avallones roma-

ner lever kvar hela livet – likt 
Ferrantes Elena och Lila eller 
Furst Myskjin hos Dostojevskij. 
Hon tränger inuti. Här får vi 
följa den unga, gravida Adele 
och den kriminella, ofrivillige 
fadern Manuel. Parallellt möter 
vi den privilegierade men 
ofrivilligt barnlösa Dora och 
hennes man Fabian. Zeno är 
den vackre vännen som binder 
dem samman. En fullkomlig 
roman. (Lina)

UBUNTU – 
KONSTEN ATT
LEVA BÄTTRE 
TILLSAMMANS
Mungi Ngomane 
Harper Collins

Ubuntu är ett afrikanskt be-
grepp som speglar en livshåll-
ning av medkännande, vänlig-
het och strävan efter att leva 
ett gott liv tillsammans. Ut-
trycket existerar i någon form 
i alla Bantuspråk och här ges 
fjorton lärdomar som speglar 
Ubuntu som ett sätt att leva. 
Ubuntu är grundprincipen i 
nobelpristagaren Desmond 
Tutus livsverk, likaledes för- 
fattarens morfar. En vacker 
och varm visdom. (Lina)

BRÖDMAT
Lisa Lemke 
The Book Affair
Jag lever under 
devisen ”allt blir 
godare med bröd”. 

I denna underbara hyllning till 
bröd i alla dess former får vi 
följa med på en smakresa till 
världens alla hörn. Vad sägs 
om bröd som gaffel, etiopisk 
injera, pizza hela veckan lång, 
en Chicago deep dish och 
krispig, smakrik och fräsch 
lahmacun från Mellanöstern? 
Comfort food när den är som 
bäst! (Alexander)

HJÄRTATS 
BOKHANDEL
Veronica Henry 
Printz Publishing
Emilia ärver en bok-
handel av sin far, 

Nightingale Books på engelska 
landsbygden. Hon tänker sig 
ett annat liv och vill sälja men 
det blir inte riktigt som Emilia 
tänkt sig. Det dyker upp stam-
misar, inviter, forna älskarinnor 
och långt mer. Det är mysigt, 
brittiskt, romantik i luften, en 
bokhandel och julen närmar 
sig; hur kan man motstå? Feel-
good i bästa Notting Hill-anda! 
(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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Dalarnas Hemslöjd
Stora Torget 

791 71 Falun
023-151 31

dalarnashemslojd@telia.com

Sticka i vinter! 
Vi har garner och stickor samt ett 
utvalt sortiment av accessoarer 

och plagg i naturmaterial.

CHILISÅSER 
FRÅN FALUN

magnifusson.se    070-352 47 76

Stöp ljus tillsammans! 
Boka tider nu till våren 2020.

För detaljer om öppettider och ljusstöpning, 
se hemsidan www.faluljus.se

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

Falu Ljusstöperi
& Butik

ANNORLUNDA

500
DAGAR MED

www.dalarnasmuseum.se
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Ägg från gårdar
i din närhet

0226-662 75 · info@alsboagg.se · alsboagg.se

Alsbo Ägg AB

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!

Du är välkommen 
till oss i vinter!

Österbyvägen 26 i Hedemora ∙ mur-kaminkultur.se

VARD 10–18 • LÖRD 10–14

Entré: Vuxen 70 kr • Barn 6-16 år 10 kr
falunborlangehemvillamassa.se

9–10 november kl 10–16
Lugnet, Falun

Fullspäckat program med
föreläsare och experter som delar 

med sig av sina kunskaper.

Kocken och odlaren 
 om ”Bokashi – för en 
bättre jord”. (Lör & sön)

Peter StreijffertTrendstefan
Årets trendigaste inredningar 

presenteras av Sveriges största 
trendspanare. (Lör kl 13)
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Under hösten och vintern visas Anders 
Zorns verk ur samlingarna. Kom och se 
vårt nyförvärv, porträttet som går under 
titeln Mrs Walter Bacon. Köp dina julklap-
par i museibutiken och låt oss berätta om 

hur det var att fira jul på Zorngården.

Z O R N M U S E E T 
MORA 

0250 - 59 23 10 | zorn.se 

ANDERS ZORN 
- Verk ur samlingarna

0250-150 20 | www.cafezorn.se

Välkommen till 

Mysigt café i stallet
på Zorngården.

Här serveras mat och
 bakverk tillagat/bakat 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. 

Vi tar även emot större grupper 
och slutna sällskap för fika, lunch 

och à la carte. Kontakta oss 
gärna för mer information.

Måndag–torsdag samt lördag 11–17
Fre 8.30–17 (frukost serveras 8.30–10)
Öppettider under jul och nyår, se hemsida.
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Berätta om er fascination för fjällvärlden!
   – Det är en fantastisk plats. Att vandra runt i 
fjällen ger en frihet som du inte får någon an-
nanstans, samtidigt som du får njuta av otroligt 
vackra vyer. Att åka turskidor på vintern eller 
vandra bland vackra färger på hösten… Oavsett 
årstid är fjällen den perfekta platsen för att 
uppleva härliga äventyr.

Hur tar man den bästa bilden i fjällandskapet?
   – För oss handlar den bästa bilden om att 
fånga det rätta ögonblicket, bilden ska vara 
äkta. Det här är något som kan vara extra svårt 
när det gäller landskapsfotografering. Det kan 
vara solens strålar som lyser på en viss plats 
under en kort tid eller kanske en ren som kollar 
rakt in i kameran under bara några sekunder. 
Det gäller att fånga ögonblicket precis när det 
sker. Det här är inte alltid enkelt men när man 
väl lyckas brukar resultatet bli helt fantastiskt!

Och fotograferar man inte själv kan man 
beställa hem era bilder som posters.
   – Ja, precis! Vi tar helt enkelt fjället hem till 
dig. Till en början la vi endast upp våra bilder på 
Facebook och Instagram, sedan såg vi intres-
set för att ha våra bilder som tavlor hemma 
hos sig. Vi tog emot ett par förfrågningar och 
förstod rätt snabbt att detta måste vi lösa. Vår 
webbshop har just nu över hundra motiv i flera 
olika storlekar. Alla posters skrivs ut i hög kvali-
tet på ett svenskt tryckeri. Kika gärna in på vår 
hemsida och beställ hem just din favorit!

NAMN Alexander Neimert och Elin Nilsson
BOR I Idre  HEMSIDA fjallfoto.com

DET ÄR LÄTT ATT FÖRÄLSKA SIG I DET VACKRA 
LANDSKAPET I NORRA DALARNA. MÖT PARET 
SOM FÅNGAR DET SÅ FINT PÅ BILD.
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I ALBUMET
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GJUTHUSET
Café & butik

CAFÉ 
BAGAR- 
STUGAN

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: Café Bagarstugan vid Gruvan i Falun
Facebook: Gjuthuset café & butik, vid Gruvan i Falun

073-101 35 35

Krongårdsvägen 16 vid FALU Gruva
023-702 24 40

norrgardeninredning.se

inredning
möbler
kläder

smycken

CYKLAR
CYKELVERKSTAD

CYKELKLUBB
BIKEFIT

E N  L I V S S T I L S B U T I K

Välkommen hälsar
Carina & Marcus Ljungqvist
med personal
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”Bättre julbordsstämning kan man inte önska”
KROGTESTARNA, PRALIN HELGMAGASIN

TOMTEN
KOmmER

Klassiska
Julbord

DÖSSBERGETS

FREDAGAR

 495:-
PER PERSON

ÖVRIGA DAGAR 

 395:-
PER PERSON

LUNCHSITTNING 

VARDAGAR

RABATT30%

TORSDAGAR
12.00 och 18.00

FREDAGAR
12.00 och 18.00

med festlig underhållning
av livebandet Nice & Ruff

LÖRDAGAR
12.00 och 16.00

med familjär 
underhållning
av trubadur

SÖNDAGAR
12.00 och 16.00

MÅNDAGAR
TISDAGAR
ONSDAGAR
Mot förbokning

SITTNINGAR

BOka nu
Info@dossberget.se

tfn: 023–507 37

28 NOV TILL 19 DEC

 TRÄDGÅRD, BUTIK & MUSTER I 

Aktuella öppettider på 
blomboa.se eller Facebook

Allt för en 
blommig jul

Skovägen 8, Bjursås

15 NOV–15 DEC 
FRE–SÖN 10–16 
KNIVA 51, FALUN
023-77 11 11  
KNIVATRADGARD.SE
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På tapeten
ÖNSKEHUSET I NY LOKAL 
Borlängebutiken Önskehuset, som tidigare låg 
i Bragegallerian, har flyttat in i ett rosa trähus 
på samma gata.
   – Lokalen är fantastisk! Nu skruvar vi på 
konceptet och satsar på att erbjuda kunderna 
en upplevelse, det behövs för att hänga med i 
dagens handel. Alla kunder har varit så positi-
va till flytten, det här känns verkligen som en 
nytändning, säger Matilda Rosell som sedan 
fem år tillbaka driver butiken tillsammans 
med Maggan Lärke. 
   Den nya lokalen är 350 kvadratmeter stor 
och rymmer inredningsprodukter, mode och 
textilier.   
   – Klädsortimentet kommer vi förmodligen 
att utöka, det finns ett stort behov av det i 
centrum, och på inredningssidan vill vi växa 
inom det vi är ensamma om i Borlänge. Till 
exempel är vi enda återförsäljare av varumär-
ken som Bruka, Mateus, Ernst och Lene Bjerre. 
Vi jobbar även med inredning av offentliga och 
privata miljöer och har en egen sömmerska 
som syr upp efter kundens önskemål.   
   Events uppskattas alltid av kunderna och det 
kommer tjejerna att fortsätta med.
   – Vi kommer att bjuda in till fler kundkvällar 
och modevisningar framöver. Det går också bra 
att boka in mindre grupper om man vill kom-
ma hit och shoppa på egen tid, hälsar hon.
onskehuset.se

SPANNMÅL SERVERAR STREET FOOD 
Efter att ha jobbat som kock i utlandet åter-
vände Tim Bengtsson till sin barndomsstad 
Borlänge med danska flickvännen Linette Torp-
dahl Andreasen. Under sommaren importerade 
paret en pistagegrön matvagn från Polen och 
öppnade en rullande matservering.
   – På vår meny finns alltid en vegansk rätt, 
en brödbetonad rätt och ett skrovmål, gärna 
en klassisk rätt i ny tappning, som kroppkakor 
med kantareller och Västerbottenost. Vi före-
språkar det lokala, inte bara för att det låter 
bra utan för att det är något vi står för. Jag 
åker själv ut till våra leverantörer och hämtar 
produkterna, bland annat från Lisselstugans 
grönsaker i Gustafs, Bengtssons potatis i Sund-
born, Siljans Chark i Mora och Björn Johansson 
Slakt i Stora Skedvi, berättar Tim som ser fram 
emot bokningar till marknader och evene-
mang, bröllop och kalas. 
   På bilden ser du Tim, Linette och Tims mam-
ma Eva Nordin som hjälper till med serveringen.
Facebook: Spannmål – Matvagn i Dalarna

TÄPP LARS I TV-RUTAN
Just nu sänder SVT serien Mästerskaparna där 
sju hantverkstalanger tävlar om att bli nästa 
stora designstjärna. Deltagarna tävlar i fem 
olika hantverk: trä, keramik, papper, läder och 
smide och i sista programmet koras vinnaren – 
årets Mästerskapare. Programledare är Pernilla 
Månsson Colt och huvuddomare är Samir Alj 
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Fält. Det första avsnittet var inspelat på Säter-
gläntan i Insjön och i det fjärde avsnittet, som 
sänds den 19 november, dyker skinnskräddaren 
och fäbodbrukaren Täpp Lars Arnesson i Ma-
lung upp som gästdomare. Hantverk är hett nu. 
svtplay.se

PREMIÄR FÖR POTATISTAVLA 
I september väckte en tavla med potatisar i 
olika färger och former intresset bland skörde- 
festbesökarna på Roslunds potatis i Stora 
Skedvi, Säter. Bakom skapelsen står Säterkonst-
nären KarlH Kruse som hade valt ett motiv 
med stark koppling till bygden. Till den 20 
kvadratmeter stora tavlan gick det åt nästan 
tusen kilo potatis. Tavlan var en del i tioårsju-
bileet av Skördefest i Södra Dalarna och årets 
tema var just potatis, en av få produkter som 
Dalarna är självförsörjande på. Roligt initiativ 
tycker Dalaliv och ser fram emot nästa års 
skördefesttavla.
skordefest-sodradalarna.com

FREDRIK FIXAR MUSTEN 
Blev äppelskörden stor i år? I så fall kan du 
lämna in dina äpplen för mustning hos Fred-

rik Svensson på nystartade Mora Musteri. Har 
du inga egna äpplen kan du ändå köpa färdig 
must.
   – Jag pressar 100 % ren juice på äpplen från 
odlingar i södra Sverige. Eftersom svenska 
äpplen kan lagras så går det att tillverka must 
året om. Olika äppelsorter har olika smaker 
och tanken är att jag längre fram ska kunna 
använda bland annat blåbär och lingon som 
smaksättning, berättar Fredrik.
moramusteri.se

VÄRLDENS STÖRSTA DALAHÄST 
FINNS NU I NEW YORK
Muralmålaren Shai Dahan älskar dalahästens 
historia, form, färg och mönster. Som ett 
kärleksbevis har han målat en 18 meter hög 
dalahäst på en husfasad vid Broome Street på 
Lower East Side, Manhattan.
   – Målningen är en hyllning till de vackra 
hästarna och jag tillägnar den alla svenskar i 
staden, berättar Shai som härmed uppfyllt två 
av sina drömmar: att måla världens största 
dalahäst och att måla en stor vägg i New York.
shaidahan.com

Foto: SVT
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16/11–28/12
DALAKONST 19
”Det nakna” är årets tema för 
Dalarnas Konstförenings salong 
på Dalarnas Museum. 
dalarnasmuseum.se

1–20/12 JULSALONG I BORLÄNGE
Borlänge konstförenings traditionella julsalong visar 
en mångfald av uttryck och material. Utställningen 
äger rum i Borlänge biblioteks konsthall.
borlangekonstforening.se

31/1 MELISSA HORN 
TILL MAGASINET
Under sin stora turné gör Melissa Horn 
med band ett efterlängtat stopp i 
Dalarnas häftigaste konsertlokal. 
magasinetfalun.se

LUCIA UNDER JORD X 2
Upplev ett unikt Luciafirande i 
gruvmiljö med körer och glögg:
13–15/12 i Falu Gruva med 
Musikkonservatoriets elever
14/12 Äventyrsgruvan i Tuna Hästberg, 
Borlänge, med Forssaängkörens 
tonårstjejer
aventyrsgruvan.se
falugruva.se

Foto: Tobias Regell

Bild: Falu Gruva

Julmarknad på Joongården, 
Brända i Hedby, Djura.

JULMARKNADER & JULSKYLTNINGAR
23–24/11  Gamla Staberg i Falun
24/11  Nusnäs i Mora
30/11  Bäsna bygdegård i Gagnef
 Rot Skans i Älvdalen
30/11–1/12  Leksands centrum
1/12  Säters centrum, Borlänge centrum, 
 Falu centrum, Hedemora centrum 
 och Meken i Smedjebacken 
7/12  Tällberg 
 Gamla Apoteket i Hedemora
8/12  Falu Gruva
14/12  Rättviks centrum  
 Brända i Hedby, Djura
14–15/12  Verket i Avesta
15/12  Sundborn
23/12  Orsa Grönklitt
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200 kr/person. Fikaförsäljning innan och i pausen. 
Vi öppnar en timme innan. Biljetter via tickster.se 

27 & 28 DECEMBER KL. 20.00
TEATERN I INSJÖN, VINTERGATAN 18 GÄSTARTIST

PER PERSSON

Sånger vid 
årets slut

Mellandagskonsert med Stiko Per Larsson och Emil Rotsjö. Nya, gamla, egna 
och lånade sånger, sammansatt i ett program unikt för den här helgen. 

08-662 00 48
 Tidstrandsvägen 3, Sågmyra

sagmyrabyggnadsvard.se

ÖPPET ALLA DAGAR 
(utom onsdag)

Nu är det jul i hela vårt hus!

10/11–10/12 
Värdinnekvällar 

för 6–20 personer
22/12 

Årets sista julmarknad

I Sågmyra får du inspiration och 
personlig hjälp med dina julklappar!

Vi saluför även de godaste 
glöggsorterna och erbjuder en 

välförtjänt paus i vårt mysiga café.



Hugo Hedströms Väg 18 - BORLÄNGE
Öppet: Måndag-Fredag 10-18, Lördag 11-15

www.mattsmattor.se

Klapptips!

Nyinkomna Dalahästar. Handtuftade i ull. Pris från 395 kr.

Mer om storlekar och priser hittar du på vår hemsida. 

Dalahäst

Siljan
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Borlänge Centrum · bragegallerian.se
VARDAGAR 10–18 • LÖRDAGAR 10–15

Mode · Inredning
Service & kontor 

Mode Eva 
Beauty Chambre 

CoSpace
Aspelins 
Synsam 

Fastighetsbyrån 
Swedbank

Bankomat kontantcenter

Morfars 
Kammare

Anstahyttan 109, Stora Skedvi • 070-282 10 20

Antikt • Kuriosa • Retro

Köper hela eller 
delar av hem

Mer info samt öppettider 
se Facebook, Instagram 

eller morfarskammare.com

Borlänge  
073-535 08 59  

nyckelpiganjenny.seY
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Ayurvedisk utbildning
Kursstart januari och mars

JENNY BERG

NYHET ONLINEKURS
Ayurvedisk matlagning  

& Ayurvedisk livsstil 
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1896-huset · Sveagatan 10 · 0243-185 40

INREDNINGS- 
BUTIK I 

BORLÄNGE 
CENTRUM

www.cthericson.se

CTH Ericson of Sweden
Huvudbonader från Dalarna sedan 1885
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HÄMTA 
DALALIV 

HÄR!

FALUN
BYXSHOPEN
DALARNAS MUSEUM 
NORRGÅRDEN INREDNING

BORLÄNGE
HERMAN’S BISTRO
MAT & NOUGAT
ÖNSKEHUSET

GAGNEF 
TULAVIPPAN

LEKSAND
GÅRDSCAFÉET
KAFFEMAGASINET
LANTLIV
SILJANS KONDITORI

MORA
CAFÉ ZORN
MORA HOTELL
STIL

RÄTTVIK
FURUTORP INTERIÖR & DESIGN
FRICKS KONDITORI
HOTELL LERDALSHÖJDEN
SÖRLINS BOKHANDEL

ORSA
SALUHALLEN I ORSA
SMIDGÅRDEN I FRYKSÅS

SVÄRDSJÖ 
OMHULDA

LUDVIKA
VÄVGLÄDJE

SMEDJEBACKEN 
BRÖDERNA BERGSTRÖMS

INSJÖN
IITTALA OUTLET
INSJÖNS VÄVERI

HEDEMORA 
CAFÉ WAHLMAN
LARS ERICSSONS MÅLERI

SÄTER
KULINARIET
MIG & ALICE

TÄLLBERG
GREEN HOTEL
TÄLLBERGS LEVA & BO

ÄLVDALEN 
JOHANNAS FLORA

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

Dalaliv ligger även ute på många 
andra caféer, butiker och hotell 
på dessa orter. Detta samt alla 
tidigare nummer av Dalaliv finns 
att läsa på dalaliv.se.
Gör som över 11 000 andra 
– gilla Dalaliv på Facebook!
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VILL DU UTVECKLA BYGDENS FRAMTID

TILLSAMMANS MED OSS? 
På Dala Energi är vi drygt 80 medarbetare som på fyra verksamhetsorter (Rättvik, Leksand 
Gagnef och Säter) arbetar tillsammans för våra grannar och vänner som också är våra kunder. 
Vi drivs av vår devis Lite mer och brinner för frågor inom energi, digital kommunikation och 
hållbarhet, och vi är alltid intresserade av att hitta fler likasinnade. 

Bara under det senaste året har vi rekryterat eltekniker, distributionselektriker, projektör/
projektledare, underhållsingenjör och en nätplanerings ingenjör. På vår hemsida kan du skicka 
in din spontanansökan, www.dalaenergi.se.  Tillsammans för bygdens bästa investering.

BJURSÅS
DÖSSBERGETS VÄRDSHUS
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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

Produkter tillverkade åt dig för att vara i 

GENERATIONER. Produkter till-

verkade för att vi bryr oss, för hantverket 

och för dess TRADITIONER.

CRONACRAFT

 


