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EN FRÖ-JDIG
NYHET!

FÄBODKNÄCKE FRÖN OCH HAVSSALT
Det goda mötet mellan smakerna och texturen hos frön och havssalt inspirerade 

oss att baka det här krispiga fullkornsknäcket. Vi har toppat det med hirs och gula 
linfrön som har en nötig och lite söt smak som bryts av med sältan från havssalt. 

Hirset ger det där lilla extra tuggmotståndet. Knäcket är gjort på rena råvaror från 
Sverige, så som vi alltid bakat sedan början av 1800-talet. 
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Jag tänker som Lill-Babs brukade säga: ”Det är mycket roligare 
att vara glad än att vara arg.” Den här sommaren kanske inte blev 
som alla andra somrar. Men kanske bra ändå? Den blev ju bara 
på ett annat vis. Trots eventuell besvikelse över inställda kalas 
och avbokade resor, har du kanske sett hemmaplan med nya 
ögon. Personligen kommer jag att minnas tre semesterdagar lite 
extra: rutschkaneåkningen på de flata stenarna i Fraggelberg i 
Solleröskogen, vandringen med guide i björntäta Rättviks vildmark 
och utflyktsdagen i norra Siljansbygden som min vän Johanna över-
raskade mig med. Ännu en gång fick jag bevis för vilken rikedom 
Dalarna ruvar på i form av upplevelser och välbevarade traditioner 
– en aldrig sinande källa för oss alla att lära av och njuta av. Må vi 
vara rädda om naturområden och kulturminnen och låt oss hylla 
de människor som lägger ner sin själ i att vårda dem och sprida 
kunskap om desamma. 
   Vi på redaktionen hörde talas om en förväntansfull läsare som, 
när hon hämtat ett färskt nummer av Dalaliv, behövde läsa ut hela 
magasinet i bilen innan hon kunde åka hem. Även detta magasin 
jäser av tips, nyheter och inspiration. Det verkar som att vi träffat 
rätt vad gäller innehåll och vi hoppas att höstens Dalaliv ska för-
gylla din dag.  
   På följande sidor berättar vi bland annat om Malin och Mats 
Ymell samt Anna Ingmarsson som flyttat från huvudstaden till 
Dalarna där de nu både lever och verkar i ståtliga hus. Maria 
Friberg Green väcker habegär med sina bilder från fäbodstugan 
i Rättvik och de matglada killarna på Kokkonsten Matstudio i 
Falun bjuder på ett grönt favoritrecept. Och mycket mer spännan-
de läsning, så fortsätt att bläddra i magasinet Dalaliv.

Med önskan om en skön och färgstark höst! 
Åsa Pellas med Lina Rörvall

Dalaliv  
året runt på 

dalaliv.se och 
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. 

Vi vill lära känna våra potentiella framtida medarbetare. Vi erbjuder därför möjlighet för dig som 
är student att skriva ditt exjobb hos oss. På vår hemsida, dalaenergi.se, kan du skicka in din 
ansökan, där vi även tar emot spontanansökningar.  Tillsammans för bygdens bästa investering.
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HSB-gatan 1 ∙ Rättvik ∙ 0248-100 52 
garncentrum@telia.com

VÄLKOMMEN TILL 
RÄTTVIKS HEMSLÖJD 

VARDAGAR 10–18 
LÖRDAGAR 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

HÄRLIGA HÖST

Krukväxter, snittblommor, krukor och 
inredningsdetaljer. Välkommen till oss!



Som kund hos Dalakraft bidrar du till ett livskraftigt Dalarna.  
Genom stöd till föreningslivet och samverkan med lokala företag  

och aktörer verkar vi tillsammans för ett hållbart samhälle. 

Välkommen att uppleva dalakraften med oss! 

Välj el och bredband 
från Dalarna

dalakraft.se     0771 48 80 00     info@dalakraft.se
Information om dina konsumenträttigheter, vår reklamationshantering och uppgift om 

var konsumenten kan få hjälp med råd om tvistlösning, finns på www.dalakraft.se
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Hej från Kajgård 
Mur & Kakelugn AB!
Vi hjälper dig hitta rätt eldstad! I vår butik 
finns 80 vackra eldstäder, varmt välkomna 
på ett besök för rådgivning och inspiration. 
P.g.a. rådande omständigheter har vi inga 
bestämda visningsdagar men butiken är 
öppen som vanligt efter överenskommelse. 
Vänligen ring före. Vi erbjuder även 
kostnadsfria hembesök hos kund.

VI ÄLSKAR KAKELUGNAR!
Just nu har vi 25 gamla, 
fina kakelugnar till försäljning!

Välkommen in
i värmen hos

Kajgård!

Ovanmyra byväg 26, Boda kyrkby · 0248-405 60 · 070-621 55 59 · info@kajgard.se ·   Kajgård Mur & Kakelugn

www.kajgard.se

HEMSLÖJDEN 
I 

HANTVERKSBYN
RÄTTVIK 

ÖPPEN VARJE DAG 
Kl. 10-17.00

www.hemslöjdsbutiken.se
Tel. 0763-411 611  

Stiftsgården Rättvik

Vila, 
natur och 

kultur

www.stiftsgardenrattvik.se • 010-160 80 00

Upptäck Siljansbygden, bo hos oss! 
I direkt anslutning till vår huvudbyggnad, 
ett stenkast från Siljan i hjärtat av Dalarna, 
ligger våra hotellrum. Från oss är det nära till 
mycket. Gångavstånd till centrum. 
Välkomna!

Välkommen med din bokning på 
010-160 80 00 eller info@stiftsgardenrattvik.se
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Shoppa lokalt! Här bjuder vi på ett axplock av 
produkter som tillverkas eller säljs av Dalarnas 
många fina butiker och företag.

Säsongsmix

 VÄRMER SKÖNT I HÖST 
Formgivaren Mia Svalänge, Lycka 
Form, har tagit fram en ny Leksands- 
filt för Crona Craft. Denna gång är 
mönstret inspirerat av en vävnad från 
Leksand som finns på Länsmuseet 
Gävleborg. Filten finns i tre storlekar 
och även som sittdyna.
cronacraft.com

 EN FÄRGKLICK
Sätt en bukett med torkade blommor eller 
gräs i ett lerkrus, eller använd det till dina 
köksredskap. Kruset är vackert men inte 
vattentätt. Vill du ha färska blommor i 
kruset så placerar du dem i en vas. Finns i 
färgerna orange eller ljusgrön på Kulinariet 
i Stora Skedvi.
kulinariet.se

 KLARA, FÄRDIGA, GÅ 
En säsongsnyhet i Lundhags fabriksbutik 
i Insjön är denna slitstarka sko. Bekväm 
både till vardags och till vandringsturen. 
Finns i färgerna djupblå eller olivgrön.
lundhags.com

 TILL VARDAG OCH FEST  
Snygg långskjorta i mustiga färger, att 
bära som klänning eller till byxor. 
Finns på Önskehuset i Borlänge.  
onskehuset.se
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 HÄNGER FINT I HÖST
Sadelmakaren Birgit Köster i Falun har 
tagit fram en bag i vadmal med snygga 
läderdetaljer. 
kentaursadelmakeri.se

 KAN BLI EN KLASSIKER 
Lidéns Möbler i Säter lyfter gärna fram 
kvinnliga formgivare, till exempel Emma 
Olbers som designat denna stilrena fåtölj 
med ekstomme och sits/rygg i naturgar-
vat läder. 
lidensmobler.se

 SNYGG I SOFFAN
Kuddfodral med fjällmotiv i två olika färgställningar. 
Finns hos Dalarna Design of Sweden i Falun. 
dalarnadesign.se

 LYSER UPP
Rund fotogenlampa i grönt 
glas med etsat mönster 
från Gumman Grön i Mora. 
Fin, dekorativ och ger ett 
mysigt sken om höstkvällar-
na. Finns även med fot 
i klarglas.
gummangron.se

 HANDBUNDEN
I hemslöjdsbutiken i Hantverksbyn, 
Rättvik, hittade vi denna kvast som 
finns med kort eller långt skaft. 
Perfekt när du behöver sopa bort 
höstlöven från entrén och uteplatsen.
Facebook: Hemslöjden på Hantverksbyn
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Hantverkaregatan 4, Leksand   0247-343 20   Webbshop: www.lantlivinredning.se

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

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

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

med flera...

  

Norsga t an  23 , Leksand

My  Lady  by te r  namn  t i l l

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

HIS  & 
HER
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leva & bo
INREDNING  PRESENT  CAFÉ

Sturängsgattu 6, Tällberg ∙ 0247-503 22
www.levaobo.com

Tor–fre 14–18, lör–sön 11–16
Varmt välkommen in!

Hösten är här!
Handla lammskinn, ull och naturfärgat garn 
från vår ekologiska gård med Gotlandsfår. 

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

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

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

Hästbergsgårdens 
ekologiska fårgård

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 4 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
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Dalarnas Hemslöjd
Stora Torget 

791 71 Falun
023-151 31

dalarnashemslojd@telia.com

Tel: 023-189 60    info@faluemaljskyltar.se    www.faluemaljskyltar.se

FALU
EMALJ
SKYLTAR

Beställ en egen 
unik emaljskylt

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

Boka ljusstöpning under hösten 2020.
Måndag–söndag, dag- och kvällstid.
För detaljer om öppettider och ljusstöpning, 

se hemsidan www.faluljus.se

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

Falu Ljusstöperi
& Butik

Krongårdsvägen 16 vid FALU Gruva

norrgardeninredning.se023-702 24 40

inredning ∙ möbler ∙ kläder ∙ smycken
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CYKLAR · BIKEFIT
CYKELVERKSTAD
LÄNGDSKIDOR
SKIDVERKSTAD

FRILUFTSLIV

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.
info@knivatradgard.se

TRÄDGÅRDSBUTIKEN MED  
PLANTOR & REDSKAP, KRUKOR & KUNSKAP

Unikt sortiment med hantverk & design från Dalarna. 
Vi erbjuder tusentals produkter från över 60 leverantörer. 
Välkommen att besöka vår butik i centrala Falun eller 
handla i vår webbutik. Vi levererar över hela världen!

dalarnadesign.seKÖP EN BIT 
AV DALARNA

Åsgatan 26,  Falun
0771-30 03 22
info@dalarnadesign.se

Vi är ny 
InfoPoint 
för Visit 

Dalarna!
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Sommartid är vägen genom Häradsbygden 
vältrafikerad. Åt ena hållet leder den till en po-
pulär badplats, åt andra hållet letar sig besöka-
re till Leksands Knäckebröds fabriksbutik och, 
sedan ett år tillbaka, till Annas inredningsbutik 
PB Home. Precis intill butiken, lite dold bakom 
växtlighet, ligger den gamla Carlsténsgården 
som sedan fyra år tillbaka är familjens hem. I 
den klara höstluften anas doften av nygräddat 
bröd från Leksands knäckebröd och från den 
angränsande skolgården hörs barnens skratt. 
På verandan välkomnas vi av Anna som har 
nyinflyttade hundvalpen Boris i sin famn, en 
fransk bulldogg som snabbt tagit platsen som 

husets herre. 
   Såväl Anna som maken Fredrik är uppvux-
na i Gagnef. När de efter flera år i Stockholm 
valde att återvända till hembygden, övertog 
de Annas gammelfarmors hus i Gagnef som de 
renoverade. Men efter en tid kände de sig redo 
för ett större projekt. 
   – Fredrik har alltid drömt om ett stort gult 
hus, som det i filmen Änglagård. Så när det här 
huset blev till salu, en putsad grosshandlarvilla 
från 1886, bestämde vi oss för att ta en titt. 
Genast när vi klev in i hallen kände vi att, ja, 
det är här vi ska bo. Vi uppskattar den lantliga 
livsstilen med åkrar, traktorer och gödseldoft. 

DALALIV HÄLSAR PÅ

För fyra år sedan föll familjen Ingmarsson för Carlsténsgården, så vackert 
inbäddad längs gamla landsvägen genom Gärde i Häradsbygden, Leksand. 
   – Jag har alltid beundrat det här huset när jag passerat och nu är det vårt, 
säger Anna som som drömmer om att skapa ett inspirerande utflyktsmål.

Vi fann vår egen ”Änglagård”Vi fann vår egen ”Änglagård”
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Och närheten till centrala Leksand som vi kan 
cykla till. 
   I det 400 kvadratmeter stora huset med åtta 
rum har paret renoverat ytskikt, restaurerat ka-
kelugnar och bytt el och avlopp. De tog också 
fram entrévåningens ursprungliga takhöjd.
   – Man måste tycka att det är kul att äga ett 
sådant här hus, annars går man nog under, för 
det finns ju hela tiden någonting att fixa. Vi 
sålde vår lägenhet i Barcelona för att kunna 
lägga mer tid och pengar på renoveringen. Det 
mesta jobbet har vi lejt bort, men Fredrik har 
rivit allt som behövde rivas i huset. Renover- 
ingen av övervåningen och gästrummet har vi 

också gjort själva. Just nu slipar vi fasaden på 
glasverandan. Jag kommer ihåg när vi var här 
och fixade sent om kvällarna innan vi flyttat 
in. Det fanns ingen el, det var tomt, mörkt 
och ekade. ”Kommer detta någonsin att bli ett 
hem?” minns jag att jag tänkte då. 

SKAPA WOW-KÄNSLA
Färgerna grått, svart och vitt återkommer i 
husets alla rum, på väggar, möbler, mattor, 
tavlor och inredningsdetaljer – förutom i köket 
där Anna valt en stormönstrad och mer färgrik 
tapet. Köket är det rum som genomgått störst 
förvandling.
   – Genom att riva skrubbar, skafferi och en 
gammal serveringsgång fick vi in ljus och rymd 
och plats för en matsal. Vi behöll köksinred-
ningen i trä och har bara slipat och målat om 
luckorna i en grågrön nyans. Det är kul när 
man kan behålla och återanvända det gamla. 
   Mot väggen bakom vedspisen har Anna lutat 
en spegel med sirlig guldram och på köksbän-
ken har hon placerat snygga bordslampor. 
   – Jag tycker inte att man ska tänka för prak-
tiskt i ett kök, då uppnår man ingen wow-käns-
la med inredningen. Jag är ganska klar med 
hur jag vill att rum ska se ut, hur det känns 
och upplevs är viktigt för mig, säger Anna.  

LEARNING BY DOING
För ett år sedan valde Anna en ny väg i livet. 
Hon sa upp sig från jobbet på Clas Ohlson, där 
hon bland annat varit marknadschef, för att 
prova sina vingar som egenföretagare.
   – Jag har alltid gillat PB Homes produkter 
och deras stil och av en slump upptäckte jag 
att de gått i konkurs. Då bestämde jag mig för 
att ta över varumärket, jag var redo för en ny 
utmaning och sugen på att göra något mer 
kreativt. Fredrik är ett stort stöd för mig. Han 
är själv egenföretagare sedan många år och 
jobbar som pro/instruktör på golfbanorna i 
Dalsjö, Aspeboda, Samuelsdal, Hedemora och 
Avesta. 
   Anna har i dag 100 återförsäljare i Europa, 
främst i Sverige, plus att hon hanterar privata 
ordrar via webbshopen. Hon har lager i Insjön 
och driver butiken PB Home i en lokal intill bo-
staden. De flesta produkterna tillverkas i Asien.
   – Allt jag gör nu, gör jag för första gången. 
Jag köper in allt själv, säljer, packar och levere-
rar. Jag har aldrig sålt inredning tidigare men 
det har alltid varit mitt största intresse. Ännu 

ANNA INGMARSSON
BOR På Carlsténsgården i Gärde, Leksand   
GÖR Driver varumärket och butiken 
PB Home 
FAMILJ Maken Fredrik, sönerna Milton 
och Noa   
INTRESSEN Umgås med familj och 
vänner, träna, inredning
PÄRLA I DALARNA Mysiga Hildasholm 
och Dalarnas fina vandringsleder, till 
exempel Älvrundan här i Häradsbygden 
som är fantastiskt vacker.  
HEMSIDA pbhome.nu
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Mitt i livet, efter flera år på högt uppsatta tjäns-
ter inom stora koncerner, valde Anna att prova 
sina vingar som egenföretagare. Från hemmet 
i Leksand driver hon grossistföretag och butik 
inom inredning. 

Vid ombyggnationen av köket gjordes plats för 
en matplats. 
   – Vi älskar det stora runda matbordet som 
många får plats att sitta kring. Runda bord ger 
bättre flöde i ett rum, tycker Anna.

har jag inte så mycket kunskaper om hur folk 
köper inredningen, och det är ju livsfarligt att 
bara utgå från sig själv…
   Som person är Anna orädd. Hon provar sig 
gärna fram.
   – Just nu väntar jag hem en container full 
med vintagemöbler och prylar. Containern 
innehåller fina skåp, rottingstolar, balla deko-
rationer och lyktor, berättar Anna förväntans-
fullt.
   Under ett halvår bodde hon i New York när 
hon coachade och utbildade personalen inför 
Hennes & Mauritz butiksöppning. På fritiden 
gick hon gärna till ABC Carpet & Home på 
Manhattan. 
   – Jag gillar känslan som finns där – så inspi-
rerande! Jag kan tillbringa en hel eftermiddag 
i deras butik, bar och restaurang. Om jag får 
chansen och hittar en häftig lokal vill jag ska-
pa ett liknande ställe här på landsbygden.

KVÄLLSSOL I ORANGERIET
Utanför baksidans glasveranda ligger det ny-
byggda orangeriet som ett blickfång.
   – Först funderade vi på att bygga en terrass 
utanför glasverandan, men kände att en trall 
av tryckimpregnerat trä inte passade huset. 
Dessutom behövde vi komma ut en bit på går-
den för att ta vara på kvällssolen som annars 
skuggas av det stora huset. Jag kom på att vi 
hade några stora fönster liggande, butiksinred-

ning som följde med i företagsköpet. Av dem 
kunde vi ju bygga ett orangeri. 
   Anna har ritat den 25 kvadratmeter stora 
vinterträdgården som stod klar förra året.
   – Pardörren har säkert suttit på huset tidi-
gare, för vi fann ett gäng med fina dörrar på 
skullen. På golvet planerar vi lägga in markte-
gel och fasaden är putsad och omålad. Vi har 
inte ens dammbundit putsen för jag vill inte 
riskera att förstöra den fina ytan.
   Mellan bostaden och orangeriet finns en gru-
sad yta med plats för krukor och ett stort bord 
med bänkar som Fredrik snickrat. 
   – Här vill jag skapa känslan av en bakgård. 
Jag ska hänga upp ljusslingor och plantera en 
lind i en stor träkruka. När linden växer upp 
ska den formas till ett parasollträd.  
   Det är tydligt att Anna har naturlig fallenhet 
för inredning och öga för detaljer. Gröna fing-
rar är dock något hon fortfarande drömmer 
om att få.
   – Varje vår tänker jag så ambitiöst att jag ska 
sätta frön i tid, bland annat dahlior. Men jag 
får nog tatuera in på min arm: ”Note to self: 
Sätt inga frön i vår.” Jag vill ju gärna vara en 
sådan där människa som sår och odlar men blir 
ofta besviken på resultatet. Fredrik vill ha rena 
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Innanför allrummet på ovanvåningen har familjen 
sina sovrum.
   – Allrummet är barnens ”crib”, de gillar att 
hänga här och ute på balkongen. Fredrik och jag 
är mest på nedervåningen och går bara upp när vi 
ska sova. 

Trots Fredriks dröm om att få bo i ett gult hus, 
övertygade Anna honom om att en ommålning 
var nödvändig.
   – Jag har lite svårt för färg så vi målade om 
huset i en varm gråbeige ton med namnet wash-
ed linen, tvättat linne. Verandans snickarglädje 
målade vi i vitt.

Det nybyggda orangeriet hoppas familjen kunna 
spendera mycket tid i framöver. I stora krukor 
växer fikonträd, citronträd och en vinstock som 
Anna ser framför sig hur den ska slingra sig kring 
takbjälkarna. I sittgrupperna ligger värmande 
fårskinn och matbordet kantas av ett par gamla 
bänkar som ingick i husköpet.

Anna och Fredrik delar kontor. Vitrinskåpet har 
hon och hennes morfar byggt av gamla fönster. 
I det förvaras aktuella varuprover. 
   – Jag vill hinna titta på produkterna innan jag 
bestämmer vad jag ska lägga beställningar på. 
Det jag väljer bort säljer jag i min gårdsbutik, 
unika saker som man blir ensam om att äga.

ytor och välklippta gräsmattor, men har gått 
med på min idé om att göra ett litet trädgårds-
område med asiatiskt tema.
   Så snart tiden finns vill familjen lära sig mer 
om huset, gården och de människor som bott i 
det tidigare. 
   – Den tidigare ägaren har lämnat in doku-
mentation om gårdens historia till det lokal-
historiska arkivet på Leksands kulturhus. Vi ser 
fram emot att gå dit och läsa på om huset. 
Vi trivs ju så bra här och planerar att bo kvar 
länge. 



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.

 

Webbshopen är alltid öppen! 
Butiken på Stationsgatan 6 i Leksand har öppet 

TORSDAG-LÖRDAG 12:00-16:00*

*Undantag kan förekomma pga studier, se facebook eller instagram för veckans aktuella öppettider.

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

CRONACRAFT

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

LUNCH OCH FIKA I MAGASINSMILJÖ! 
PRESENTER, CHOKLAD, KAFFE M M 

ATT GE BORT ELLER KÖPA HEM.

MODERN 
SECOND 

HAND

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

Instagram: @ylvaskarp   www.ylvaskarp.se

KONST, KALLIGRAFI, 
INREDNING & DESIGN

Stationsgatan 6, Leksand
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Som barn fastnade Pär-Erik för farfars gamla 
hatt som brukade pryda familjens snögubbar. 
Senare i livet, när han utan framgång leta-
de efter en speciell hatt av historisk modell, 
bestämde han sig för att tillverka en på egen 
hand. 
   – Jag anmälde mig till en kurs på CTH-mu-
seet i Borlänge med modisten Karin Jatta som 
kursledare. Där tillverkade jag min allra första 
hatt och den glömmer jag aldrig, den är i 
1600-talsstil med stort brätte och hög kulle.
   Det var för femton år sedan och därefter har 
det bara rullat på. 
   – Det mesta har jag lärt mig på egen hand, 
till exempel genom att kika på instruktioner 
på Youtube. Jag är inte modist, för en sådan 
tillverkar endast damhattar. Och jag är inte 
hattmakare eftersom en sådan tillhör ett skrå 
och ska ha gått i lära hos en mästare. Jag kall-
ar mig enbart för entusiast. 

Hattar för alla tillfällen
I Pär-Eriks händer formas historiska hattar och 
hattar till vardag och fest. 
   – Till en man i Siljansbygden har jag just ta-
git fram en kopia av hans farfars hatt, den ska 
han använda till vardags och till folkdräkt. Till 
en kvinna på Åland, som sysslar med historiskt 
återskapande av vilda västern, har jag gjort en 
vinröd hatt med dekor av svart spets. 
   Vid sidan av tillverkningen av specialbe-
ställda hattar jobbar Pär-Erik med ett projekt 
i samarbete med Dalarnas Hemslöjdsförbund 
och CTH Ericson i Borlänge, hatt- och möss- 

Bland brätten, kullar och stockar 
Hatten av för Pär-Erik Kihl i Borlänge som ser till att traditionen med 
att tillverka hattar på hantverksmässigt vis lever vidare. Själv bär han 
hatt varje dag och tycker att fler borde göra det samma.  
   – Alla passar i hatt. Det gäller bara att hitta rätt modell med rätt 
proportioner, så att man inte känner sig utklädd.

KREATIVA PÄR_ERIK KIHL

fabriken som grundades redan 1885.
   – Jag har tagit fram olika modeller av 
dräkthattar till hemslöjdsbutikerna i Dalarna. 
Tidigare köpte de in hattar från Tyskland, men 
nu bygger jag upp ett lager som de kan ha i 
butikerna. 
   Huvudmaterialen vid hattillverkning är 
fårull, hårfiltsull från kanin och bäverfilt som 
är dyrast och finast. Innan en hatt kan bäras 
passerar den flera steg.
   – Första steget är stockning, då ger jag 
kulle och brätte sin grundform, och sedan 
stärker jag. Därefter syr jag på svettband och 
kantband. På CTH Ericson syr jag på maskin, 
hemma syr jag för hand. Allra sist formar jag 
hatten för hand för att få till den slutgiltiga 
formen på kullen och eventuellt forma till 
brättet lite extra. 

Blir ofta ett samtalsämne
De flesta hattar ska även stärkas, om det inte 
är en mjuk hatt som ska kunna rullas ihop. 
   – En stärkt hatt håller formen även om det 
regnar. Du kanske känner till begreppen kubb 
och plommonstop? Det är den engelska urmo-
dellen som tillverkades till godsägare och den 
är hård som en hjälm, berättar Pär-Erik som 
även tillverkar stråhattar av halm, jute, papper 
eller palmblast, så kallade Panamahattar. 
   Pär-Erik får ofta höra kommentarer när han 
bär hatt och de flesta är positiva.
   – Jag klär mig gärna med inspiration av 
sent 1800-tal eller 1920-tal. Varje dag bär jag 
någon typ av huvudbonad, i alla de former och 
modeller. Men man behöver inte ha en speciell 
stil för att bära hatt. Varje dag ser jag folk som 
skulle passa i hatt – och som skulle behöva en. 
Jag tror att många är sugna på att skaffa hatt 
men det är något som tar emot, kanske för att 
de aldrig hittat rätt modell, funderar Pär-Erik 
Kihl som tycker att ett bra sätt att börja an-
vända hatt är att tillverka sin egen. 

Instagram: The Duellist Hats
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Kom och träffa 
Dalapop i höst!
Dalapop ger sig ut på Valley Network-turné i länet 

i höst för att träffa länets musiker, arrangörer, tekniker 
och producenter. Den här gången behöver vi träffa 

musiklivet i Dalarnas kommuner för att få reda på hur 
förbudet mot allmänna sammankomster har drabbat 
er samtidigt som vi behöver få förslag från er på hur 

Dalapop ska jobba framöver för att hjälpa dig på bästa sätt.

Begränsat antal deltagare och krav på föranmälan. 
Se mer info, tider och platser på dalapop.se.

5 oktober
 AVESTA & HEDEMORA

6 oktober 
MORA & RÄTTVIK

12 oktober
MALUNG & VANSBRO

Hit kommer vi:

15 oktober
LEKSAND & GAGNEF

19 oktober
SÄTER

20 oktober
ÄLVDALEN & ORSA
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Glögg, bröd, te, choklad, kaffe... 
Överraska företag, anställda, släkt eller vänner 
med ett urval av allt det goda som produceras 
i Dalarna. I lådan finns även ett presentkort 
som gäller i vår butik och webbshop.

dalarnadesign.se

Boka
nu!

EN LÅDA 
JULGOTT FRÅN 
DALARNA 

Åsgatan 26,  Falun
0771-30 03 22
info@dalarnadesign.se
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Vi har mångårig erfarenhet av kommersiell 
fotografering. Nu sätter vi upp en studio för 

privatfotografering i Björnhyttan utanför Ludvika. 

Porträttfotografering 
i rustik bruksmiljö

Erbjudande till Dalalivs läsare: Ange rabattkod 
”dalaliv2020” och få 200 kr rabatt. Du betalar 

800 kr/person för 5 fotografier (ord. pris 1 000 kr). 

bokafoto@wizworks.se

från Grangärde, är en artist som skriver 
och producerar musik från Dalarnas djupa 
skogar och sjöar. Debutalbumet kom 2019. 
Ny musik släpps nu i höst och i samband 

med det gör hon en akustisk spelning som 
livestreamas från Brygghuset i Björnhyttan.
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En närmare
 redovisningsbyrå

Leksands Optik AB
IDAH STENBACK

”Vi får mer tid 
över till att 

driva vår dagliga 
verksamhet”



200 kvm härlig blandning av blommor, inredning & kläder

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

Åsgatan 59 · Hedemora · 0225-100 25 · Följ oss på instagram @blomsterstuganhedemora

Ahlbäckpristagare 2019 
10 oktober–8 november  
tor–fre kl. 12–17 | lör–sön kl. 12–15

Helene
Schmitz

Läs mer om utställningen och konstnären 

på vår hemsida och sociala medier!

 mekensmedjebacken.se
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H
andplockat mode t

 H
ög service

Zilch
Isay

Masai
2-Biz

Ichi
Ze-Ze

Fransa
B.Young

Cecil 
Street One 
Freequent

Happi
Kaffe

Happy Holly 
One Two

Parami
Yest

Zabaione
Z-One

Caramelle
Yesta

By Bella
Våga
Öjbro

Decoy

Åsg 74 - HEDEMORA - 0225-157 00

Hos oss kan du boka Egen Tid.
Ring 0225-15700

www.duvan.w.se

– 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.

073-532 37 23 
070-308 12 74
info@dalahander.se
www.dalahander.se

RUT-
AVDRAG

Alltid till hands

Behöver du 
städhjälp i höst?
Boka nu!
Vi erbjuder tjänster 
till privatpersoner 
& företag 
T ex städning, fönster- 
putsning, trädgårdsarbete, 
slyröjning, stugservice, 
flytthjälp och 
flyttstädning.
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När vi rullar in på den nylagda grusuppfarten 
är Malin och Mats Ymell i full fart med att skra-
pa väggarna vid entrén till deras karaktärsfulla 
bostad. I en enda flytt, från Mosebacke till 
Myckelbyn i Malung, gick de från 65 kvadrat-
meter till 550, från två rum till femton och 
från två kakelugnar till sju. Och med husköpet 
följde ett stort renoveringsbehov.
   – Vill man ha allt fräscht från början ska 
man nog inte köpa ett sådant här hus. Vi valde 
huset för alla kakelugnar och allt det gamla 
– och för att huset har en sådan härlig själ, 
säger Malin.
   Familjen har tillbringat många somrar i släk-

tens stuga vid sjön Nissången strax väster om 
Malung. 
   – Vi brukade packa och dra ut i skogen för 
flera veckor utan mobiltäckning. Det var under 
de semestrarna som tankarna föddes på att 
skaffa ett eget fritidshus här uppe. Fast om 
just det här huset skulle bli till salu ville vi 
flytta hit permanent, fortsätter Malin som fan-
tiserat om fastigheten sedan barndomen. 

Visade sitt intresse
En dag för flera år sedan fattade de mod och 
knackade på hos damen som bodde i huset.
   – Vi ville lämna vårt telefonnummer ifall hon 

När Malin och Mats Ymells drömhus blev till salu bestämde de sig för att 
byta lägenhetsboendet på Södermalm till ett bekvämare liv på landsbygden. 
   – Vi vet att världen finns. Vi har rest mycket och nu har vi landat här,
i en 125 år gammal grosshandlarvilla vid Västerdalälven, säger Malin. 

Från tvåa till träslott  
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PORTRÄTT

Fasadrenoveringen kom igång i somras. Husets 
ovandel är täckt av pärt, fiskfjällsliknande träspån 
som skrapats för hand och målats med svarttjära. 
Fönster- och dörrfoder har fått en grön linoljefärg. 
Prästgården i samma by har varit inspirationskälla 
till färgsättningen. 

skulle få för sig att sälja. Först vågade hon 
inte hälsa på oss. Hon stängde snabbt dörren 
och när vi började gå mot bilen kikade hon ut 
igen och ropade: ”Hallå! Men vilka är ni då?” 
Jag svarade att jag är uppvuxen i Malung och 
Mats berättade att han är musiker. Då blev vi 
insläppta, minns Malin. 
   Det visade sig att damen varit konsertpianist 
och att hela huset var fullt av historiska klaver, 
noter och musiklitteratur.
   – Vid ett senare tillfälle bjöd hon hem oss på 
fika och visade runt i alla rum. Hennes önskan 
var att skapa en stiftelse för att bevara husets 
alla instrument. Sedan gick tiden och vi hörde 
inget mer om huset tills för tre år sedan då vi 
fick reda på att det var till salu. 

Rena rama Madickenlivet
Mats, som är från Salem, förundras över att 
han som nyinflyttad lärde känna så många nya 
människor redan under första veckan: 
   – Vi flyttade in en måndag, på onsdagen kom 
en granne över och sa: ”Häng med på fest på 
fredag!” Och en dag stod en främmande man i 
hallen, det var en annan granne som kom förbi 
med ett köttstycke som inflyttningspresent. 
Det är så lätt att umgås här. En fredagskväll 
kan man lägga några öl i ryggsäcken och spon-
tant gå hem till någon och barnen springer 

från gård till gård. Det är rena rama Madicken-
livet här, tycker Mats. 
   – Men när vi precis flyttat hit fick jag nästan 
en identitetskris. En söndag sa jag till Malin: 
”Det måste ha hänt något, det måste ha varit 
ett terrorattentat för det är alldeles tyst ute.” 
Malin svarade: ”Nej, det är bara en vanlig 
söndag i Malung.” Jag älskar Stockholm men 
jag har samma livskvalitet här – plus att jag 
kan höra fågelkvitter. Om man vill hinner man 
både träna och gå på bio samma kväll, och så 
känns det tryggare för barnen.
   – Många tror att friheten finns i storstan, 
men där är det köer och höga kostnader. Här 
finns det mesta, framför allt idrottsmöjligheter 
och musikskola. Alla har samma förutsättning-
ar här.
   När paret vill återuppleva storstadspulsen 
bokar de en hotellweekend i Stockholm. 
   – Men sist vi var ner längtade Mats hem till 
Malung redan efter andra natten. Det trodde 
jag aldrig skulle hända, skrattar Malin. 

Ropade tillbaka möbler
Vi tar ett varv runt huset för att kika lite när-
mare på det från alla håll. 
   – Huset ska upplevas från alla vinklar för det 
är inte symmetriskt. Det är byggt i jugendstil 
och har många olika detaljer och vrår. I trakten 
är det ganska vanligt med sådana här stora 
trävillor, byggda av Malungsbor som tjänat 
pengar på skinnindustrin och skogen. Ett 
exempel är Lisselska huset i centrala Malung 
som, när det byggdes år 1900, lär ha varit Eu-
ropas största träbyggnad, berättar Malin. 
   Familjen Ymells hus byggdes under 1890-talet 
av den förmögne handelsmannen Nils Gustaf 
Ericsson som förlorat hela sin gård i en brand. 
Nils Gustaf hade ingen egen familj men ett rikt 
socialt liv med fester och besök av kunglighe-
ter. Huset har en spännande historia och ge-
nom auktion har Malin och Mats ropat tillbaka 
flera möbler och föremål, bland annat tavlor 
och en förgylld spegel. 

Som ett smycke
Innanför entrén välkomnar en rymlig hall. Alla 
rum på entrévåningen har fyra meters takhöjd 
och vi kikar nyfiket in i alla rum. Köket har 
fått en grundlig men tidsenlig renovering och 
i matsalen står 14 loppisfyndade stolar kring 
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Flygeln i ”Harry Potter-rummet” ropade Mats in 
på auktion, att äga en sådan har alltid varit hans 
dröm. Hans musikstudio ligger högst upp på 
vinden, så det är bra att ha flygeln nära tillhands 
när en ny melodi dyker upp.

Väggarna i hallen är klädda i en vackert mönst-
rad textil, en unik beklädnad som paret valt att 
behålla. Bänken framför braskaminen är deras fa-
voritplats. Härifrån ser man den gröna kakelugnen 
i vardagsrummet som även den bidrar med skön 
värme om vintern.

ett stort bord, redo att ta emot familjens stora 
umgänge. I vardagsrummet har väggarna må-
lats svarta, som en kontrast till den gröna ka-
kelugnen och originalsnickerierna i mörkt trä.
   – Det här rummet har fått smeknamnet ”Har-
ry Potter-rummet” för dess speciella stämning. 
Här samlas vi gärna kring musiken, vårt gemen-
samma intresse. Mats och våra två söner spelar 
flera instrument och jag har ett förflutet som 
dj, säger Malin.
   På entréplanet finns även ett herrum och 
ett damrum, det sistnämnda är parets sovrum. 
Det har takmålning och en blomstersmyckad 
kakelugn, den mest värdefulla i huset. Malin 
tar oss med ut på rummets punschveranda. 
   – När vi flyttade in kändes huset så inkapslat 
eftersom hela gården doldes bakom en hög 
granhäck. När vi sågade ned den fick vi fram 
den fina utsikten mot älven och kyrkan. Jag 
tycker att Myckelbyn, som tidigare utgjorde 
Malungs centrum, är som ett vackert smycke. 

Yogastudio och yasuragi
Det känns kyligt ute så vi går in och fortsätter 
vår husesyn på ovanvåningen. Intill sönernas 
sovrum har Malin en yogastudio i en stor sal 
med kakelugn. I Stockholm jobbade Malin som 
instruktör på Yogayama, Centralbadet och 
Sturebadet. Under tio år drev hon en egen 
yogastudio på Södermalm, en verksamhet som 
hon flyttat med till Dalarna.
   – Här tar jag emot 2–3 yogaklasser i veckan, 

och jag erbjuder även meditation med klang-
skålar. Just nu studerar jag psykiatri och KBT 
med målet att kunna starta en egen klinik. 
   Malin berättar att källarvåningen just nu för-
vandlas till en ny mötesplats med hälsotema.
   – I vinter planerar vi öppna Malungsgårdens 
Yasuragi. Yasuragi är en japansk meditations-
form, en tvagningsritual med små handdukar. 
Vi bygger även en vedeldad bastu och inreder 
ett rum där vi kan arrangera kurser och före-
läsningar. Tänk så härligt att komma hit med 
sina vänner och äta frukost, yoga och basta, 
tipsar Malin och berättar att man redan nu hyr 
ut gästrum till exempelvis Dansbandsveckans 
besökare. 

Malung, Nashville, New York
Malin visar oss upp för ännu en trappa, den 
som leder upp på vinden och till Mats studio. 
Som musikproducent var Mats en av de första 
svenskarna som släppte musik i Japan. Han har 
haft tre Japan-ettor, två Billboard Worlds-ettor 
och skrivit Larz Kristerz dansbandshit ”Carina” 
som sålt guld. Dessutom har hans låt ”Breathe” 
med artisten Mackenzie Ziegler nått över 35 
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Vindsrum med sakral stämning. Här har man en-
dast lagt in ett golv, placerat ut fyra bäddar och 
tagit upp ett fönster mot älven. 
   – Härifrån ser man berget som omnämns i Skin-
narspelet: ”Sen ska du gå alldeles ensam bort till 
kallkällan under Middagsberget”, reciterar Malin 
som är samordnare för Rune Lindströms välkända 
bygdespel. 

Malin och Mats Ymell
BOR På Malungsgården i Myckelbyn, Malung
YRKEN Malin driver Yoga Inuti, föreläser inom 
mindfulness, jobbar med KBT, idrottspsyko-
logi och coachning av bl a spelare i Malungs 
IF Hockey. Mats jobbar som musiklärare och 
musikproducent.  
FAMILJ Sönerna Mingus och Memphis, döpta 
efter jazzmusiker
AKTUELLA Under hösten erbjuder Malin 
fredagsyoga med sushi. Öppnar Malungs- 
gårdens Yasuragi vintern 2021. 
HEMSIDA inuti.one

Yogastudio med kakelugn och älvutsikt. När Malin 
inte leder yogalektioner rullar killarna in pingisbor-
det eller sparkar boll i rummet, en utrymmeslyx de 
aldrig kunnat unna sig i Stockholm. 

miljoner visningar på Youtube. Utöver jobbet 
som musiklärare på Centralskolan i Malung och 
husrenoveringen finns inte så mycket tid kvar 
till att producera egen musik. 
   – Men idébanken är inte slut. Jag tänker 
musik och ”skriver” mycket i huvudet. Men det 
känns inte längre lika viktigt att släppa skivor 
– i dag fokuserar jag mer på barnen och deras 
drömmar. Nu är det toppen, jag behöver inte 
känna någon stress över att dra in pengar. Det 
känns gott att sitta på min vind och samarbeta 
med låtskrivare i Nashville och New York via 
nätet, tycker Mats.

Ett hem för umgänge
Familjen älskar att fylla huset med övernat-
tande vänner. Utrymme har de ju gott om. En 
helg förra vintern bjöd de upp Mats herrklubb. 
   – Jag hade parkerat skotrar på baksidan av 
huset och mina vänner blev nästan gråtfärdiga 
när de fick syn på dem. Jag packade med 
gulaschsoppa och korvar och sedan drog vi ut 
i skogen. De åkte sakta som gamla gubbar och 
tyckte allt var så fint. Våra grannar hjälpte till 
som guider och med att köra loss skotrar som 
kört fast. Malin var också med på sin värsting- 
skoter. Min egen skoter är så gammal så jag 
känner mig som Zeb Macahan när jag skumpar 
fram på den.  
   Från älven löper en liten kanal som rinner 
nedanför huset och mynnar ut i en liten tjärn.    
   –  En annan mysig vinteraktivitet är att spela 
hockey här nere på tjärnen. Och jag har köpt 
turskidor för ospårade turer på älven. Annars 
har Malung mycket fina skidspår som kan vara 
Sveriges finaste, gissar Malin.
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Basis Snickeri
– för generationer framåt i tiden
Vi tillverkar sängar, bord och stolar för slott och koja. 

Vi renoverar dina trämöbler och lackar dina skåpluckor. 
Välkommen till finsnickeriet med 40 års erfarenhet!

Övermovägen 58, Leksand  ·  0247-129 02  ·  info@basissnickeri.com  ·  www.basissnickeri.com

Öppettider: Måndag–fredag kl. 07–17. Lördagar enligt överenskommelse

Nära shopping vid riksväg 70 i Insjön

VARD 10–19 • LÖR 10–16 • SÖN 11–16 • HEMKÖP 8–22
Avvikelser förekommer, se hjultorget.se för mer information
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Byt bara bågen 
och inte hela 
fönstret! 

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

HELGBO följer normerna för hus utan 
byggnadslov upp till 30 m2

 
med bygganmälan 

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

 - titta in på hemsidan för mer inspiration!

Våra säljare hjälper dig gärna att förverkliga 
din individuella planlösning!

HELGBO  
är ett kvalitetshus i traditionsrik stil på 30 m2

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

Tomoku Hus AB    Timmervägen 50   793 40 Insjön      

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

 Butiken är öppen:   Vardagar kl 10  – 18   •   Lördagar  kl 10 – 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@insjonsvaveri.se

MYS IN HÖSTEN 
MED OSS!

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

Nu blickar vi inåt mot rum och fönsterbrädor. 
Snittblommor, krukväxter, krukor, vaser och 

andra inredningsdetaljer. Våra butiker är 
fyllda av spännande höstnyheter!

Kom ihåg våra erbjudanden i Dalalivs kupongbok.
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HANDPLOCKADE FAVORITER TILL BARN

Lilla 
önskelistan

5

2

3 2

1. ROLIGARE CYKELTUR 
Genom att sitta framför den som 
cyklar kan barn lära sig mer om 
cykling. Balans och koordination 
tränas samt hur man tar hänsyn 
till andra cyklister och bilar. 
Och så är det ju så mycket roligare 
att se vart man är på väg. Sadeln
passar på de flesta vuxencyklar. 
cykellangd.se

2. KÄR I KLÄNNING 
Fin klänning med blommönster 
från Krusidull i Hedemora, butiken 
som säljer barnkläder, barnskor, 
leksaker och babyprylar. 
krusidull.se

3. VÄN SOM VÄRMER
Hos Bejla i Säter tillverkas vete- 
kuddar i linnetyg. Vetet kommer 
från åkrar några få mil från 
företagets lokal. Kuddarna finns 
i flera modeller och färger, här i 
form av John Blund. 
bejlas.se

4. GÅTFULL GESTALT 
Mörksuggan är en klassisk 
dalasouvenir. Mjuk och mysig 
är denna variant som sys upp 
i ylletyg av Eva Engström i 
Rättvik. Finns i tre storlekar.
handslaget.nu

5. MIN EGEN MUGG 
Presenta i Leksand har tåliga 
emaljmuggar med flera söta 
motiv, bland annat denna med 
ett sovande Mumintroll. 
Facebook: Presenta Bosättning 
Leksand AB

1

3

4
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Underbart mjuk ekologisk 
merinoull till hela familjen!

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

Ull/silke - Ullfleece - Kokt ull
Gungor - Vaggor - Tenntrådsarmband 

Fri frakt 
med koden 
”Dalaliv”

emylittle.se

• 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

 



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

www.mattsmattor.se

Heltäckande mattor
Välj från vårt stora urval.

Hos oss hittar du alltid bästa pris, från 98:-/m²

Heltäckningsmattorna kan 
måttbeställas, formsys och 
kantas efter önskemål i valfria 
mått som ex vis runda mattor 
eller special till husbil och båt. 
I vårt eget mattskrädderi syr 
vi mattorna och du kan välja 
särskild kantfärg efter önskemål.

”
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Återbrukarna

När ett gäng Solleröbor ville skapa en ny 
mötesplats bestämde de sig för att dra igång 
Återbruket Klippen i en gammal lada.
   – Det är en återbruksbutik men vi kallar det 
för en drömfabrik, för vi har så många idéer 
kring framtida utveckling, säger Lotta Nordin 
som är en av eldsjälarna.

Låt oss berätta om en bra idé för alla som, likt 
Lotta, vill bidra till en bättre värld. 
   – Varje gammal pryl som återanvänds sparar 
ju åtminstone lite på vår gemensamma planet 
och förbättrar chanserna för mina barn att 
överleva. Dessutom älskar jag gamla saker som 
jag tycker är mycket charmigare än nya. Att 
överskottet går tillbaka till platsen vi bor på 
och att det blivit en fin samlingsplats, är ytter-
ligare plus såklart. 
   Ladan ligger vid matbutiken och kyrkan som 
tillsammans med skolan utgör öns centrum. De 
möbler och prylar som skänks till försäljning 
kommer från flera håll.   
   – Det känns som att folk sitter på mängder 
av prylar som står och samlar damm i ladorna, 
speciellt här på Sollerön där många bor på sto-
ra gårdar. Så det är fint att många samlar ihop 
gamla grejer och skänker till oss. Vi hämtar 
även på Återvinningscentralen i Mora ett par 
gånger i veckan och framöver hoppas vi kunna 
ta hand om byggnadsmaterial från rivningsob-
jekt.

Hittar rätt ägare
På den 150 kvadratmeter stora ytan samsas 
mindre möbler, LP-skivor och husgeråd med 
cyklar, belysning, tavlor och fritidsartiklar med 
mera.
   – Vi hade förutfattade meningar om vad som 
skulle gå lättast att sälja, men det roliga är att 
det verkligen är allt mellan himmel och jord. 
Det kan vara sådant som man varit på väg att 
kasta och så kommer någon förbi och utbris-
ter: ”Åh, vad fin!” eller ”Precis vad jag behö-
ver!”. Det som någon slängt ut kan bli någon 
annans skatt. 
   Något som börjar bli trendigt igen är gamla 
kassettbandspelare och cd-spelare. 
   – Det är så kul för vi ser att alla åldersgrup-
per handlar, allt från unga hipsters till folk 
som kommer med rullatorn. Vi försöker hålla 

en låg prisnivå, huvudsaken är ju att så många 
saker som möjligt återbrukas.

Finansierar nya projekt
Lokalfrågan löstes smidigt då man fick tillgång 
till en lada som stått tom under lång tid. 
   – Det känns fint att den fått nytt liv! Vi får 
hyra ladan av Coop för nästan ingenting efter-
som de tycker att vi gör en bra grej. Och delar 
av överskottet från försäljningen kommer att 
gå till att rusta den. Själva tanken med buti-
ken är just att överskottet ska återinvesteras 
i olika utvecklingsprojekt i närområdet. Gratis 
pingis för både barn och vuxna blev vårt första 
projekt och det har blivit jättepopulärt. 
   Kärntruppen utgörs av 12 till 15 ideella kraf-
ter i spridda åldrar. Alla bidrar med den tid de 
förmår.
   – Någon gillar att prismärka, någon vill 
hämta på återvinningscentralen, någon annan 
vill skapa miljöer i ladan. Vi har en person som 
lagar elektronik och jag själv ansvarar främst 
för marknadsföringen. Det funkar bra när man 
är många som lägger lite tid var. 
   Återbruket Klippen har öppet varannan lör-
dag, udda veckor. 
   – Här springer man på bekanta och kanske 
hittar något man gillar i ladan. Och så kan 
man äta crêpes, för när vi har öppet är ofta 
Sollerö-baserade foodtrucken Crêperie à la 
Francaise på plats, tipsar Lotta. 

Facebook: Återbruket Klippen 

ÖBOR SAMLAS KRING ÅTERBRUK



HELROSTAD LAXSIDA MED 
KANTARELLER OCH LINGON

ROSTADE ROTFRUKTER

CITRONAIOLI
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HÖSTENS SMAKER 
PÅ ETT FAT
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Saras Smaker
Exklusivt för Dalalivs läsare har kocken Sara Nyström i Insjön 

komponerat en färgstark middag av säsongens råvaror. 
   – Den här härliga rätten mättar många munnar. Smakerna 
löper från sjö och hav, förbi trädgårdslandet och in i skogen. 

HELROSTAD LAXSIDA MED 
KANTARELLER, LINGON, 
ROSTADE ROTFRUKTER 
& CITRONAIOLI
(6 PORTIONER)

ROSTADE ROTFRUKTER
8 små palsternackor
8 morötter
10 schalottenlökar
8 hela vitlöksklyftor
8 rödbetor
2 msk rapsolja
flingsalt

Skala palsternackorna och mo-
rötterna. Skär på längden så 
att du får 4 långa stänger av 
varje rotfrukt. Lägg på ugns-
plåt. Skala schalottenlökarna 
och vitlöksklyftorna, men 
behåll dem hela, och lägg 
dem sedan på plåten. Skala 
rödbetorna och skär dem i 
skivor, cirka 1 cm tjocka. Lägg 
rödbetsskivorna i ytterkanter-
na av plåten, eller på en egen
plåt om du inte vill att övriga
rotfrukter ska ta färg av dem. 
Ringla över rapsolja och sätt 
in i ugnen på 200 grader i 
cirka 25 minuter eller tills 
rotsakerna blivit genomstekta. 
Strö över lite flingsalt innan 
servering.

HELROSTAD LAXSIDA MED 
KANTARELLER OCH LINGON

HELROSTAD LAXSIDA
1 hel laxsida med skinn, 
cirka 1,2 kg
1 msk flingsalt
1 tsk malen svartpeppar
8 timjankvistar
1 rosmarinkvist
2 msk rapsolja

Putsa laxsidan ren från even-
tuella senor och ben. Salta 
och peppra på köttsidan. Lägg 
kvistar av timjan och rosmarin 
på en stor ugnsplåt eller ugns-
form. Ringla över rapsolja. 
Lägg den hela laxsidan ovanpå 
örterna, skinnsidan ska vara 
uppåt och köttsidan nedåt. 
Sätt in i ugnen på 200 grader 
i 20 minuter. Laxen är färdig 
när innertemperaturen nått 
55 grader. Låt svalna något 
och lägg sedan upp den på ett 
stort fat. Inför servering drar 
du loss skinnet från laxen.  

KANTARELLER
600 g färska rensade 
kantareller
25 g smör
salt
svartpeppar
2 dl färska lingon
några timjankvistar
och rosmarin 

Lägg kantarellerna i en stor 
stekpanna och sätt den på 
hög värme så att all vätska 
svettas ur svampen. När väts-

kan börjar försvinna lägger du 
i smöret och bryner svampen 
tills den blir gyllenbrun och 
krispig. Salta och peppra efter 
smak. Precis på slutet får ling-
onen gå med några sekunder 
i pannan. Lägg kantarellerna 
på laxsidan och dekorera med 
timjan och rosmarin.

CITRONAIOLI
2 dl majonnäs
zest (rivet skal) från 1 citron
1,5 msk citronsaft
2 pressade vitlöksklyftor
salt 
cayennepeppar 

Blanda majonnäs, citronzest, 
citronsaft och vitlök. Smaka 
av med salt och ett stänk 
cayennepeppar.
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Skafferiet
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FÖR RENA HÄNDER
Kökshanddukar i 100 % linne med broderat renhuvud. 
Finns i färgerna nougat, burgundy och mörk oliv. 
Handdukarna sys upp av Terrible Twins i Insjön och 
broderas på Sollerön.
terribletwins.se

SCANDINAVIAN 
TONIC SESSIONS 
En serie tonics med naturliga 
råvaror av blommor, bär och 
frukter från Skandinavien. Finns 
i sju smaker och tillverkas av 
Sahlins Brygghus i Borlänge. 
sahlinsbrygghus.com

VÅFFELBRUKET VID VÄSMAN
I början av juli öppnade Våffelbruket i det historiska 
området kring Hammarbacken i Ludvika. Här serveras 
bubbelvåfflor med fantasifulla kombinationer av tillbehör 
som glass, grädde, bär och godis samt frasvåfflor med 
söta och mer matiga tillbehör, som Skagenröra. 
Facebook: Hammarbacken Ludvika

BJUD PÅ KULLAKAFFE  
I Tällbergs gamla handelsbod rostar 

Tony och Christina Holm kaffebönor av 
hög kvalitet. Först ut är Kullakaffe, ett 

mellanrostat kaffe som framhäver bönans 
karaktär. Köp med hem eller avnjut en 

kopp på plats. Under hösten öppnar paret 
ytterligare en verksamhet i samma hus: 

Kakstugan med servering av crêpes, 
galettes, kakor och hantverkschoklad. 

Facebook: Kakstugan i Tällberg

MJÖL AV DALAVETE 
På den anrika gården Widichs i Gustafs odlar Emil Nilzon fle-
ra olika sorters kulturspannmål, bland annat dalavete som 
har hundraåriga anor i Dalarna. Dalavetet har en nötig smak 
och unika egenskaper. Jämfört med vanliga vetesorter är det 
rikare på mineraler och dess gluten är mjukare.
widichs.se
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www.hermansbistro.se

Njut av  
HEMBAKAT  

i härlig  
dalamiljö!

Följ oss på instagram och facebook!

Åk över 
träbron vid 

kyrkan

Välkomna!
Vi håller öppet s

å 
länge vädret tillå

ter!

kl 11-17

vid Hembygdsgården 
i Dala-Floda

Helgfika
på Hjortolârs kafé

kanelochkummin.se
073-420 23 80

Välkommen till bageriet 
i Stora Skedvi för gott 
surdegsbröd, bullar, 
småkakor och skorpor.
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#dalavego
Här kommer en hälsning i form av ett recept på en enkel och smakrik 

vegansk rätt. Avsändare är kockduon Petter Kosjanov och Micke Otterström 
som driver Restaurang Geschwornergården vid Falu Gruva. 

   – Det är smidigt att göra något gott av torkade baljväxter och av 
morot som de flesta alltid har hemma. Rätten är härligt rustik och

 passar bra så här i skördetider, rekommenderar Petter. 

HUMMUS
100 g torkad Vreta gulärt 
eller annan svensk gulärt

2 liter vatten
½ dl olivolja

1 msk tahinipasta
1 vitlöksklyfta
½ dl citronsaft

lite av kokvattnet till eventuell spädning

Blötlägg ärtorna i vattnet över natten. 
Koka ärtorna mjuka och sila av vattnet, 

spar lite av vattnet till eventuell spädning. 
Lägg alla ingredienser i en bra mixer och mixa 

till en slät kräm. Smaka av med salt.

ROSTAD MOROT
2 stora morötter

matolja
1 msk kumminfrön

salt
svartpeppar

Skölj morötterna och lägg i ugnsform. 
Mortla eller mixa kumminfröna. 

Ringla över olja, kummin, salt och peppar. 
Blanda runt ordentligt. 

Rosta morötterna hela i ugn 
på 220 grader tills de känns mjuka. 

Låt svalna. Skär dem sedan i små stubbar.

Hummus på gulärt med rostad 
morot, kummin och ättika

DRESSING
1 msk ättika

3 msk olivolja

Blanda ihop ättika och olivolja 
till en dressing.

VID SERVERING
Sprid ut hummusen i en djup tallrik eller 

på ett fat. Det går också utmärkt att lägga 
upp små portioner så att alla får varsin liten 

tallrik med alla ingredienser. Placera ut 
morotsstubbarna i hummusen och toppa med 

rikligt med dressing och lite extra 
mixad kummin. Avsluta gärna med något 

grönt på toppen, till exempel skuren 
persilja eller körvel.   

4 0
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#dalavego
Genom att tagga bilder på vegetariska eller 
veganska rätter med #dalavego så tipsar 
du andra om gröna matupplevelser från 
Dalarnas caféer, restauranger och krogar. 

4 1
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Pandemin satte stopp för Lars Nilssons inpla-
nerade resor och uppdrag. De senaste måna-
derna har han tillbringat i sitt föräldrahem i 
Rättvik från vilket han jobbat på distans. Lars 
är en internationellt känd modeskapare och 
designer. Han har arbetat för stora modehus 
som Nina Ricci, Christian Dior, Ralph Lauren 
och Christian Lacroix och lanserat den egna 
herrlinjen Mr Nils. För Svenskt Tenn har Lars 
tagit fram en kollektion inredningstextilier 
med uttrycksfulla ränder och grafiska motiv, 
samtliga ritade för hand i akvarell, krita och 
tusch. 

Hej Lars! Vi är nyfikna på kommande pro-
jekt. Vad skissar du på nu?
   – I sommar har jag jobbat med en ny design 
för Hästens sängar. Det blir mönster till både 
vävda och tryckta textilier för lakan och örn-
gott och resultatet kommer att presenteras i 
Milano i april 2021. 

Nyfiken på

I huset i den lilla Rättviksbyn bäddar Lars säng-
arna med egendesignad inredningstextil från 
Hästens och Svenskt Tenn.

Kommer den här långa dalavistelsen att ha 
betydelse för hur du väljer att uttrycka dig i 
ditt skapande framöver?
   – Jag tror att det kommer att inspirera mig i 
olika färg- och formkombinationer för nya pro-
jekt. Det har varit kul att ha tid till att besöka 
bland annat Dalarnas Museum i Falun där jag 
tittat på textilier med mera. 
Du bor i Paris och jobbresorna går ofta till 
metropoler som London och Milano. Vad be-
tyder det för dig att ha Dalarna som en plats 
att återkomma till och ladda batterierna på?
   – Det är alltid fantastiskt att komma hem till 
Rättvik, att få frid och tid till att kunna sitta 
och rita och jobba ostört en hel dag. Eller till 
att läsa böcker som man annars inte alltid har 
tid att göra. 
 På ditt Instagramkonto har man kunnat följa 
dina utflykter och naturupplevelser i Dalar-
na. Vilka minnen kommer du att bära med 
dig lite extra? 
   – Då säger jag Njupeskärs vattenfall, Särna 
gammelkyrka och Morabyn Garsås. Att återse 
Kristine kyrka i Falun var också en av somma-
rens höjdpunkter. 

Instagram: mrlarsparis

Modedesigner 
strandad 
i Dalarna 
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0280-143 00 • www.malungsfolkhogskola.se

BO & 
STUDERA

Ny yrkes-
utbildning!

PERSONLIG 
ASSISTENT

på Malungs 
folkhögskola!

Saknar du Saknar du 
behörighet för behörighet för 

att söka till att söka till 
högskola, högskola, 

universitet, universitet, 
eller annan eller annan 

eftergymnasial eftergymnasial 
utbildning?utbildning?

ALLMÄN 
KURS

Välkommen till systrarna
Holding i Siljansnäs

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

vastibyns.se • vastibyns@gmail.com

Möbel- 
tapetserare & 
sömmerska

Klä om din 
älsklingsmöbel!

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

Tyger från bl a
Morris

Sanderson
Designers Guild

Nadja Wedin
Swaffer
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T H E  M A N G É V I E
Välkommen till den gamla skolan i Dalbyn, 
längs vägen mellan Rättvik och vackra Furudal.

T h e b e l g i a n c h o c o l a t e w a f f l e b a r

T h e  B e l g i a n  C h o c o l a t e  a n d  W a f f l e  b a r

- Lunch med hemodlade & lokala råvaror
- Fika med färskrostat kaffe & hembakt bröd
- 3 sorters våfflor från Liège, Bryssel
- Bubbelvåffla
- Hemgjorda praliner av belgisk choklad 
med smak av Sverige

V Å F F E L C A F É  & 
B E L G I S K  C H O K L A D

Ö p p e t  l ö r d a g a r  k l .  1 1 – 1 8 
f r  o  m  1 9  s e p t e m b e r . 

D a l b y n  F u r u d a l s v ä g e n  7 0 0
0 7 3 - 0 8 2  3 6  2 8  •  t h e m a n g e v i e . c o m

Besök våra sociala medier för nyheter och 
aktuella öppettider. Varmt välkommen till oss!

T h e  M a n g e v i e

t h e _ m a n g e v i e

Skolan är renoverad till ett bed and 
breakfast med 5 komplett inredda lägen- 
heter för 4 till 9 personer. Stor trädgård 
med lekplats med klätterställning och 
studsmatta. Här finns också får, getter, 
kaniner, ankor, höns och ett hängbukssvin.

B E D  &  B R E A K F A S T
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Lilla 
Blomstershopen

Yttermo Larshansesgattu 5 ∙ Leksand 
070-436 28 36 ∙  

BLOMMOR · BINDERIER · INREDNING
Mysig gårdsbutik i bymiljöKARLS MÅLERI

LEKSAND

LENNART KARLS
070-658 14 52

lennart@kar lsmaler i .se

Kunskap &  kva l i te t

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

PRESENTALEKSAND.SE     PRESENTALEKSAND

ETABLERAD 1912

KÖKSBOD      TE      KAFFE      PRESENTER

Noggrant utvalda 
produkter i en härlig mix

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

Höstnytt från
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INSPIRATÖREN

Lugna platser står högt i kurs. Att då som inredaren Maria Friberg 
Green i Rättvik äga en alldeles egen fäbodstuga väcker lätt avund. 
Här kopplar hon av mellan jobbuppdrag och njuter av stillheten 
och den nära kontakten med naturen. 
Instagram: mariafribergg

Vi ville komma närmare naturen så vi 
satte in stora skjutbara dörrar. Snart står 
det en gammal kamin i rummet för att 
förlänga hösten och myset.

Jag blandar gärna blommor i mina stora 
zinktunnor. Det kan vara olika varje år. 
Stående är dock jätteverbena, solrosor 
och blomsterböna. 

Jag gillar att skapa mysig stämning med plädar 
och ljusstakar. Här en samling ljusstakar i kera-
mik från Mikaela Willers i Vikarbyn. 

Däckstolarna passar bra in i miljön. De är spru-
tade med järnvitriol för att få patina och en 
vackert grå färg.  
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Duschen med rinnande källvatten är 
skön efter bastubadet. 

Den vackra pardörren i sin isblåa färg passar så 
fint ihop med det grånade timret. Dörren deko-
rerar jag efter årstid. Varje midsommar klär jag 
in den med löv och blommor. Först då är det 
midsommar!

Den öppna spisen, som sitter ihop med en 
vedspis, murade jag tillsammans med muraren 
efter mina egna önskemål. På vedspisen lagar 
jag olika varianter av grytor, gärna av det 
som bjuds i trädgårdslandet och skogen efter 
säsong. 

Karl-Tövåsens kor 
kommer gärna på 
sommaren och 
dricker vattnet i 
våra zinkbaljor.

Att ta ett bad i sommarnatten eller en 
höstdag är helt magiskt. Vattnet värmer 
jag upp i en gammal pannmur.
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Lokalproducerade sängar i Älvdalen

WIBERGS MÖBLER   ORRHOLSVÄGEN 1F   ÄLVDALEN   0251-100 83

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

Orrholsvägen 1F,  Älvdalen • 0251-100 83
Öppet vardagar 9-18

Vägen till en skönare sömn
Vi har många produkter i ull såsom täcken, kuddar, 
sängar, bäddmadrasser, madrasskydd, plädar, 
mattor, fårskinn, prydnadskuddar, fällar m.m.
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Med mycket kärlek och bra råvaror strävar vi alltid 
efter att leverera en helhetsupplevelse med mat och 

dryck. Utifrån era önskemål kan vi leverera såväl 
bufféer som serverade 3-rättersmiddagar och vi 

arbetar gärna med råvaror från trakten!

Störst av allt är kärleken

Hotell Älvdalen · Dalgatan 77, Älvdalen · 0251-105 00 
www.hotellalvdalen.se

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! 

Är du rätt  
försäkrad?
Dags att se över dina försäkringar?  
Har du bytt bostad, byggt ut eller kanske 
skaffat mer prylar i hemmet, då är det dags 
att se över dina försäkringar.  
 
Ring oss på 023-930 00 så hjälper vi dig.
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faluantik.se

Vi har flyttat hem till 
Ängesgårdarna i Borlänge. 

Öppet året runt.

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

Lammlådor, ekologiska lammskinn, 
honung, mjöl av kultursorter, 

äppelmust, rökta lammdelikatesser, 
färskkorv, ägg m.m.

Gårdsbutik & sommarcafé

Bodarne 19, Gustafs • widichs.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.
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Vem kunde ana att min plats på jorden fanns 
på en gård i en liten by vid Siljan? Med en 
utsikt som aldrig upphör att ta andan ur mig 
och som skänker ett lugn jag inte hittat på nå-
gon annan plats. Där hela livet ryms inom en 
liten cirkel kring kyrka, bystuga och majstång. 
Förskola, skola, ålderdomshem och kyrkogård. 
Traditioner och mönster som upprepas genera-
tion efter generation. 
   Med ett ben i Stockholm och ett i Dalarna 
blir kontrasterna extremt tydliga. Redan på 
E18 mot Enköping saktar pulsen ner, bruset i 
huvudet dämpas ända tills storstadens virvel-
vind bokstavligen tystnar och lämnar plats för 
annat. Återhämtning. Eftertanke. Kreativitet. 

I skrivstugan, med utsikt över Siljan, tar mina 
berättelser form, karaktärerna får sina utpräg-
lade drag och egenheter. Miljöerna växer fram. 
Dofter, färger, smaker, ljusskiftningar och vat-
tenkrusningar. Oavsett om handlingen utspelar 
sig på Gotland, som i min första roman Förso-
ning. Eller i Stockholm, Åsele och Oxford som 
i min andra roman, Priset. En berättelse som 
till stor del handlar om kraften i att leva i en 
mindre cirkel. Där jakten på det perfekta livet 
och den inre röstens tjat om personlig utveck-
ling och bekräftelse tystnar. Och tillfredsstäl-
lelsen i att leva nära familjen, odla sina egna 
grönsaker, ta vara på svamp och bär, baka sitt 
eget bröd och njuta av doften av Falu Rödfärg 
tar överhanden.
   Samtidigt älskar jag storstadens puls, som 
den ser ut i normala fall. Människor som myll-
rar och köar, trängs på uteserveringar och på 

bussen till jobbet. Efter många dagar i lugnet 
vid Siljan blir jag närmast hög av Stockholms- 
pulsen. Av att strosa i stan, ta en kaffe och 
titta på folk. Träffa en vän för ett glas vin 
efter jobbet. Tro det eller ej men då kan till 
och med en stund på tunnelbanan vara en 
njutning. Men snart stjäl storstaden mer energi 
än den ger, tränger sig på. Längtan tillbaka till 
lugnet växer sig allt starkare. Till tystnaden i 
skrivstugan, Siljan, bergen, skogen, masarna 
och kullorna. Till berättelsernas värld.
   För visst är det så, att berättelserna hjälper 
oss att förstå både livet här och nu och våra 
rötter, vår historia. De förankrar oss i tillvaron, 
läker och ger oss hopp. När vi känner igen oss 
i en berättelse lär vi oss något om oss själva. 
Och när vi själva berättar avslöjar vi saker om 
vilka vi är. Våra berättelser är en del av vår 
identitet, oavsett om vi bär dem inom oss eller 
sätter dem på pränt.

ORD PÅ VÄGEN: ANNELI FICHTELIUS

     Kontrasten mellan 
storstadens puls och 
lugnet vid Siljan är 
en del av magin.

I Dalarna får 
berättelserna liv

Bi
ld

: N
ik

la
s 

Al
m

Anneli Fichtelius
Författare & kommunikatör på Rädda Barnen
annelifichtelius.se

Vi lottar ut Annelis nya roman 
– läs mer på sidan 62.



Kropp
& själ

REGNDROPPSMASSAGE
”Man behöver slappna av och chilla lite i det stressade 
samhälle vi lever i idag.” Det säger Pia Olsson som ut-
för klassisk regndroppsbehandling i salongen Hos Hård i 
Insjön och på Spira i Rättvik. Boka en timme med avslapp-
nande massage med nio olika eteriska och ekologiska 
oljor! Väldoftande och välgörande.
Facebook: Regndroppsmassage
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FÖR DIN EGEN 
LIVSJOURNAL 
Längtar du efter någon form av 
förändring i ditt liv? Vill du hitta 
din passion eller bara ge dig själv 
mer meningsfull tid? Den odaterade 
kalendern "Livsjournalen" av Emma 
Johansson och Maria Wiig är din 
egen personliga coach, livsplanera-
re och projektledare. Återförsäljare 
i Dalarna är Norrgården Inredning 
vid Falu Gruva.
norrgardeninredning.se

PREMIÄR FÖR 
MERA NJUTNING 
Nu har Dalecarlia Hotel & Spa 
i Tällberg öppnat sin nyrenove-
rade och utbyggda spa-avdel-
ning. Unna dig avkopplande 
behandlingar på 1 500 kvadrat- 
meter med varma källor utom-
hus, ång- och torrbastu, gym 
och relax. Även poolbar med 
dryck och lättare rätter. 
dalecarlia.se

VID RUNN ÅRET RUNT 
Bröderna Martin och Anders Backéus driver nystartade Human by 
Nature som erbjuder naturnära aktiviteter. Basen är Sjösidan på 
Främby udde i Falun. Genom företaget kan du hyra SUP-bräda, 
kajak, kanadensare, eka och långfärdsskridskor för turer på skär-
gårdssjön Runn.
   – Häng med på aktiviteter som SUP-yoga, yoga, qigong, medi- 
tation och mindfulnesspromenad eller kom hit och paddla och 
ät gott på restaurang Villa Herdin. Vi kan också skräddarsy en 
retreat eller en weekend med avkopplande eller fartfyllt innehåll, 
tipsar Martin som har många kunniga instruktörer i sitt nätverk. 
sjosidanfalun.se/human-by-nature

SALVA MED SOLROS 
Mjukgörande och skyddande natursalva 
med ekologisk solrosolja och svenskt 
bivax. Finns även med ringblomma, 
lavendel, arnica eller sheasmör och 
tillverkas av Krämfabriken i Falun.
natursalva.com
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Minne från 
Dalarna 
– när det är 
som vackrast

Finns hos Lindés Ur & Guld, Sveagatan 3 
i Borlänge eller på ornassmycket.se

Smycken i 
guld, silver 
och brons

CTH Ericson
Huvudbonader från Dalarna sedan 1885

www.cthericson.se

1896-huset · Sveagatan 10, Borlänge · 0243-185 40

MÖT HÖSTEN MED 
OSS PÅ ÖNSKEHUSET

Du hittar oss i Hantverksbyn, Borlänge

Foto: M
arika T Styhr

 @greenlivingblge www.greenlivingblge.se
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LEVA LIVET 
Mai-Lis Hellénius 
& Tommy 
Cederholm
Tukan
Har ni märkt att 
kroppen plötsligt 

känns lite annorlunda när man 
passerar de där konstiga jäm-
na årtalen? Här tar författarna 
ett helhetsgrepp för att ge oss 
god guidning även fortsatt i 
livet. Vad är bra mat? Vilka 
behov har vi i olika åldrar? Hur 
mycket behöver vi egentligen 
träna? Svaren på detta varvas 
med praktiska tips, recept och 
fysiska övningar. (Alexander)

POCKETNYHET
NICKELPOJKARNA 
Colson Whitehead 
Albert Bonnier
Elwood är en god 
student, inspi-

reras av Martin Luther King 
och drömmer om att bli 
lärare. Framtiden ser ljus ut 
fram till den dag han får lift 
till skolan av en annan svart 
man, stoppas av en vit polis 
och blir oskyldigt dömd för 
bilstöld. Elwood skickas till en 
så kallad ”uppfostringsanstalt” 
där tortyr är vardag. Detta är 
rasismens Amerika beskrivet så 
hjärtskärande rakt och bril-
jant. Med Nickelpojkarna vann 
Whitehead sitt andra Pulitzer-
pris! (Alexander)

POCKETNYHET
BERÄTTELSEN 
OM NAHR
Susan Abulhawa 
Norstedts
Nästintill lika beta-

gande som ”klassikern” ”Mor-
gon i Jenin” men här berättad 
ur ett nytt perspektiv. Vi får 
följa Nahr, hennes familj och 
palestinska vänner fly Kuwait, 
till Husseins Irak och vidare 
till Jordanien. Till slut hamnar 
Nahr i Palestina, gifter sig med 
Bilal som är aktiv i motstånds-
rörelsen. Detta är läsning som 
ger större förståelse för hur 
livsvillkor präglar ens val och 
identitet. (Lina)

HON VARS HJÄR-
TA VAR SOM MITT
Göran Greider 
Ordfront
Ute i världen 
rasar världskrig- 
et och i deras 

hjärtan rasar kärleken. Greider 
bjuder med oss i en kärleks-
historia lika stark som stor-
mig – den mellan poeten Dan 
Andersson och lärarstudenten 
Märta Larsson. Breven, dikter-
na, kvalen, passionen, sorgen 
och samhörigheten. ”Och med 
mig var min Angelika, som jag 
älskat och älskat så, men som 
på grund av ringa stånd jag ej 
var värd att få.” (Alexander)

VÅRT ENDA LIV. 
SEKULÄR TRO 
OCH ANDLIG 
FRIHET 
Martin Hägglund 
Volante

Succé i USA och uppskattad 
sommarpratare. Ställer frågor 
som: Hur ska vi leva tillsam-
mans utan att tro på Gud? 
Vad utgör ett meningsfullt liv? 
Läsning som väcker tankar, 
massor av referenser för vidare 
djupdykning men ändå lätt-
fattlig. Och känns så befriande 
att jag inte måste hålla med 
en professor från Yale. Han har 
inte alla svaren. Dem bär vi 
inom oss själva. (Lina)

TRITONUS 
Kjell Westö 
Albert Bonnier
Stjärndirigenten 
Thomas Brander 
bygger sin lyxvilla 

Casa Tritonus ute i skärgården. 
Oundvikligen stöter han ihop 
med grannen Reidar Lindell 
och en oväntad relation upp-
står. Två män med sina helt 
egna historier, sår och förhåll-
ningssätt till livet. Westö för 
mig nära; naturen, musiken 
och relationerna samspelar. 
Det är finstämt och dessutom 
mängder av tips på klassisk 
musik som jag inspireras att 
avlyssna omgående! (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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 www.nasets-marcusgard.se.

F u r u d a l  b u b b l a r ,  i n t e  b a r a  p å  s o m m a r e n

u t a n  ä v e n  å r e t  r u n t !  v i l l  d u  o c k s å

u p p l e v a  v å r t  f l ö d e?  B o k a  d i n  v i s t e l s e  p å :  

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

nejden.se

En timmes
kostnadsfri
rådgivning



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

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

själv eller beställ catering – vi kan rekommendera lokala krögare. 

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

fäbodvandring, historiska event av Täpp Lars och Zornhelg.

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

Våmhusvägen 486 · Mora 
airbnb.com/h/myrangsgarden

Myrängsgården
Dalaromantik i Mora
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INREDNING • BLOMMOR • DETALJER 
RUSTIKT • VINTAGE • LANTLIGT

EN HIMLA MYSIG BUTIK!

Kyrkogatan 1 • Mora centrum • 0250-185 00 

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

Grund Kristina Andersson
Mora, Svensk tillverkning

Uppskatt
ade 

pres
enter

 fö
r a

lla

nyhet
Fasadsiffror 

med bokstäver

insynsskydd
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NAMN Hilla Aspman
YRKE Frilansfotograf
HEMSIDA hillaaspman.se

Hilla Aspman är årets mottagare av Mora 
kommuns kulturstipendium. Hon älskar att
hänga ute i naturen i norra Dalarna och som 
fotograf brinner hon för det naturliga ljuset.

Vilka motiv fångar du helst?
   – Jag är väldigt svag för bergstoppar. Jag 
brukar vara på en topp i Älvdalen som heter
Storsnäll. I våras sov jag där en natt under 
bar himmel. En bild kan vara resultatet av 
en sedan länge planerad idé eller så kommer 
fotograferingstillfället när jag skrotar runt 
här hemma på gården och ser att det är fint 
ljus. Då släpper jag allt jag har för händer och 
springer och hämtar kameran.

Du har specialiserat dig på naturligt ljus. 
Berätta!
   – Som den nattmänniska jag är kan jag sitta 
vaken en hel natt och se hur morgonsolens
strålar bryter ut genom dimslöjorna. Jag går 
hellre ut klockan tre på natten än sätter upp 
belysning och använder rökbomber för att få 
till rätt ljus och stämning. Fotograferingen är 
min konstform och man kan säga att min stil 
balanserar mellan konstnärligt och dokumen-
tärt foto. Genom mina bilder vill jag förmedla 
mitt synsätt på världen.

Vid sidan av din egen fotokonst fotograferar 
du på uppdrag av företag och privatpersoner.  
Berätta om ett tillfälle du minns lite extra!
– Ju unikare uppdrag desto roligare. En gång 
fick jag fotografera en begravning, det var ett
helt annat sätt att jobba på och bilderna blev 
väldigt starka. Jag minns när de bar ut kistan 
ur kyrkan, att det var viktigt för mig att för-
medla känslan av att gå vidare till nästa plats.

Var, förutom på sociala medier, kan man se 
dina bilder?
   – Man får jättegärna åka till byn Indor i 
Våmhus och titta på fotoutställningen som jag 
hängt upp på min laduvägg, bland annat med 
motiv på mina får som jag har här hemma på 
åkern, de är jätteduktiga modeller! Alla tavlor 
på ladan är dessutom till salu. Byn Indor är en
liten by vid foten av ett berg. Att komma hit är 
som att komma till en annan värld tycker jag.
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I ALBUMET
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Överbrygga företagets 
utmaningar tillsammans 
med oss
Kreativitet och drivkraft är viktiga egenskaper 
för att brygga över de utmaningar som Corona-
viruset skapar för företagen. 
 

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

Handla tryggt i vår webbutik www.ide-a.se

Biori

House Doctor

Cut Design

BOXinBAG & CO

F
O

R

M
formveckan Dalarna

DALARNAS STÖRSTA DESIGNEVENEMANG
femte till elfte oktober

Vi samlar och synliggörar all kreativitet som finns i 
hela Dalarna under en vecka: form, design, arkitektur 
och hantverk i det lilla eller stora. Kom och ta del av 

spännande ateljébesök, workshops, föreläsningar och 
massa annat. Info om alla evenemang hittar du på

www.formveckan.com.
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På tapeten
Ny i Tällberg 1: 
CLAY & SOUL STUDIO 
I Tällbergs stationshus har Emma Persdotter 
öppnat en butik där hon säljer sin egen kera-
mik och second hand-kläder.
   – I min verkstad hemma på gården i grann-
byn Plintsberg tillverkar jag mest bruksföremål 
som tekoppar, skålar och tallrikar men även 
blomkrukor, vaser och någon liten skulptur 
ibland. Jag vill att min keramik ska bidra till 
vardagslyx, att kunden ska känna glädje ge-
nom att fylla köksskåpen med handtillverkad 
keramik.
   Emmas formspråk är minimalistiskt. Hon 

blandar alla sina glasyrer själv och tycker om 
ljusa naturtoner som får leran att träda fram. I 
den lilla butiken säljs även utvalda klädesplagg 
och accessoarer.       
   – Allt är second hand och jag har både nyare 
plagg och vintage. Tanken är att det ska vara 
lätt att handla second hand eftersom plaggen 
redan är utvalda. I dag symboliserar ”soul” i 
mitt företagsnamn second hand-kläderna som 
gör själen och planeten glada. I framtiden blir 
det kanske keramikkurser i kombination med 
yoga/meditation, musik eller matlagning – allt 
som känns kreativt och kul och som fyller på 
själen.
Instagram: clayandsoulstudio

Utlottning! 
Vi lottar ut tre exemplar av Anneli Fichtelius nya roman "Priset" 
(som omnämns på sidan 51) bland de läsare som senast 31/10 2020 
visar Dalalivs omslagsbild (nr 3 2020) på Instagram eller Facebook.
Tagga inlägget med #dalaliv. Vinnarna meddelas personligen. 
Lycka till!
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Ny i Tällberg 2: 
INNERGÅRDEN KONST & HANTVERK
Konstnären Lena Wikman sluter cirkeln. Efter 
flera år med gårdsbutik och ateljébutik på 
olika platser är hon nu åter i samma nisch som 
hon började: med en konsthantverksbutik. 
Denna gång är adressen Klockargården i Täll-
berg där hon precis flyttat in sin verksamhet i 
ett litet hus på tunet. 
   – Här säljer jag mina egna originalmålningar, 
prints och konsthantverk. Jag har även tagit 
in produkter från andra konsthantverkare, 
mestadels från Dalarna. Just nu har jag skinn- 
och trähantverk, smide, handvävda trasmattor, 
handstickade vantar, gräskronor och smycken. 
Jag säljer också ponchos tillverkade av ull från 
Gotlandsfår. 
   Så fort Lena klev in i huset förälskade hon 
sig i det.
   – Lokalen har högt i tak och den gamla gårds-
miljön är så mysig. Känslan jag får här gav mig 
idén att även sälja kuriosa och gamla
möbler, berättar Lena och hälsar välkommen 

till sin nya butikslokal där hon även säljer 
målarboken med kurbitsar och sagoboken 
”Lillprinsens midsommar” som hon illustrerat 
och givit ut i samarbete med Dalaliv.  
Instagram: Innergården Konst & Hantverk

HAR FLYTTAT HEM 
Annica och Peter Skoglund har flyttat hem 
Falu Antik & Byggnadsvårdshandel till Änges-
gårdarna strax utanför Borlänge. Butiken låg 
tidigare vid Falu Gruva. Nu inryms den i en 
1700-talsstuga på gården Björkan där huvud-
byggnaden, den så kallade fanjunkarbostaden, 
tronar högt och vackert vid riksväg 293.
   – Vi har flyttat hit en gammal enkelstuga 
från Krylbo för att kunna skapa både en inspi-
rerande utställning och en passande butikslo-
kal, berättar Annica, som tidigare varit vd för 
Gysinge Centrum för Byggnadsvård.
   Året runt saluför paret både antika och 
nytillverkade reservdelar till gamla hus samt 
passande möbler och antikviteter. Rådgivning 
får man på köpet. 
   – Allt blir mycket enklare och mer person-
ligt när vi kan visa hur vi själva gått till väga 
när vi rustat upp våra egna hus. Vi har målat 
med linoljefärg, använt handsmidda spikar och 
återbrukat allt byggmaterial, säger Annica som 
efter sommarens stora kundtillströmning kon-
staterar att även besökarna uppskattar flytten 
hem till gården. 
faluantik.se
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AKTUELL MED NY KOLLEKTION
I Leksand har illustratören Anna Göran från 
Västerås ett fritidshus där hon skapar och 
hämtar inspiration till sina bilder. 
   – För cirka sex år sedan hade vi lyckan att 
ärva min svärfars barndomshem, en släktgård. 
Den är vårt paradis, ett andra hem som vi åker 
till så ofta vi kan. Mitt lite ovanliga efternamn 
har jag gift mig till. Min mans farfar tog det 
från en gård i norra Dalarna där han bodde 
som barn.  
   Sedan flera år tillbaka är Anna flitigt anlitad 
av brudpar och jubilarer som vill ha specialbe-

ställda inbjudnings- och tackkort efter hennes 
akvarelloriginal. Nu är hon aktuell med en ny 
kollektion med kökshanddukar och emaljmug-
gar med motiv av svenska äppelsorter: Alice, 
Signe Tillisch, Ingrid Marie och Gravensteiner. 
Återförsäljare i Dalarna är Lilla Blomster- 
shopen i Leksand och Lundboden i Dala-Husby.
annagorandesign.se

16–18/10 RETREAT I NATUREN
Upplev naturens läkande krafter och fyll på 
med ny energi när Näsets Marcusgård i Furudal 
bjuder in till helgretreat i höst.
   – Tillsammans vandrar vi i tystnad, skogsba-
dar och äter mat lagad över öppen eld på en 
vacker plats i naturen. Skogsbad är ett sätt 
att använda alla våra sinnen för att fokusera 
på vad som händer i naturen runt omkring 
oss. Vi möter också skogens sagoväsen i en 
stunds mystik och kreativitet. Kanske du vill ta 
penseln och måla eller skriva ner dina tankar, 
föreslår Henny Sahlin som leder retreaten. 
   Behöver du en stund för dig själv finns all 
möjlighet att bara vara och landa i dig själv. 

Och om du övernattar i Supermånen högt upp i 
ett träd, eller i fantasifulla Oddis Öga, kommer 
du ännu närmare naturen.
nasets-marcusgard.se

ATT KULA ÄR COOLT
Allt fler vill upptäcka sina röstresurser genom 
att härma vallkullornas rop och melodier på 
kurser och workshops. Kika på Dalarnas Muse-
ums intressanta film ”Kvinnors röster” (finns på 
vimeo.com) som beskriver de kvinnliga herdar-
nas livsvillkor och ger en bakgrund till kulning-
en, denna vackra och kraftfulla uttrycksform.

ANVÄND DALALIVS KUPONGBOK 2020 – DET TJÄNAR DU PÅ
Fika 2 för 1, lunch 2 för 1, rabatter... Kom ihåg att utnyttja de 
förmånliga erbjudandena i Dalalivs kupongbok. De gäller året ut! 
Och genom att delta i bokens utlottning har du chans att vinna 
spa-dagar och middag på restaurang.
dalaliv.se
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GULDHÄSTEN TILL DALALIV
Vi som ger ut magasinet Dalaliv, Åsa Pellas 
och Lina Rörvall, har tilldelats ”Guldhästen 
2019” av organisationen Företagarna Leksand. 
   – Vi är så stolta över att ha uppmärksam-
mats för vårt arbete med Dalaliv. Utmärkelsen 
visar att hårt jobb lönar sig. Vi är även glada 
för alla gratulationer som trillat in på våra 
sociala medier. Denna läsarreaktion sätter 
fingret på vår intention med magasinet: ”Så 
värda det – ni lyfter fram allt fint i Dalarna 
på ett väldigt bra sätt. Man vill åka hit fastän 
man redan bor här.”

TAR VARA PÅ SKINNET 
Anna Spånberg från Särna brinner för mode 
och jakt. Som ett led i hennes tankar om 
hållbar nordisk design kan hon sy upp din 
alldeles unika jacka av skinn från älg som du 
själv fällt. 
   – Skinn är en naturlig produkt och genom 
att göra ett plagg så kan man ta vara på hela 
viltet och värna om naturen. En skinnjacka 
från mig kan man bära hela livet och sam-
tidigt ha kvar som ett minne från en extra 
speciell jaktupplevelse, föreslår Anna.
Instagram: andpash_design

Kunskap & kvalitet sedan 1898

 Vardagar 10–18, lördag 10–15 • Västra Långgatan 2, Säter • 0225-59 61 15

Lidéns är ett av Sveriges äldsta 
möbelhus och har funnits i Säter 
i över 100 år. Här finns ett noga 
utvalt sortiment av kvalitetsmöbler 
och inredningsdetaljer som presen-
teras i inspirerande miljöer i en 
unik byggnad. Välkommen in till 
oss när du besöker Säter.



6 6

Hösten 2020 erbjuder Zornmuseet en 
utställning med kända och mindre kända 
verk av den berömde Morasonen. Man 
kan även besöka Zorngården som nu du-
kas upp i lite mer höstlika färger. Titta 
gärna också in i vår fina museibutik där vi 
har ett stort utbud av bl a presentartiklar.

Z O R N M U S E E T 
MORA 

0250-59 23 10 | zorn.se 

ZORN

morakopstad.se

300300
BUTIKER

CAFÉER &
RESTAURANGER

Hösten är här och butikerna är 
fyllda med inspiration. Välkommen 

till Mora med fina shoppingstråk, 
mysiga caféer & restauranger!
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HÄMTA 
DALALIV 

HÄR!

FALUN
AFFAIR
BYXSHOPEN
DALARNA DESIGN OF SWEDEN
DALARNAS HEMSLÖJD
NORRGÅRDEN INREDNING

BORLÄNGE
HERMAN’S BISTRO
MAT & NOUGAT
ÖNSKEHUSET

AVESTA
AVESTA BIBLIOTEK

GAGNEF 
ICA DALA-FLODA
TULAVIPPAN

LEKSAND
GÅRDSCAFÉET
KAFFEMAGASINET
LANTLIV
SILJANS KONDITORI

MORA
CAFÉ ZORN
GUMMAN GRÖN
MORA HOTELL

RÄTTVIK
FURUTORP INTERIÖR & DESIGN
FRICKS KONDITORI
HOTELL LERDALSHÖJDEN
SÖRLINS BOKHANDEL

ORSA
SALUHALLEN I ORSA
SMIDGÅRDEN I FRYKSÅS

SVÄRDSJÖ 
OMHULDA

LUDVIKA
ATELJÉ VÄVGLÄDJE

SMEDJEBACKEN 
BRÖDERNA BERGSTRÖMS

INSJÖN
IITTALA OUTLET
INSJÖNS VÄVERI

HEDEMORA 
BLOMSTERSTUGAN
CAFÉ WAHLMAN

SÄTER
KULINARIET
MIG & ALICE

TÄLLBERG
GREEN HOTEL
TÄLLBERGS LEVA & BO

ÄLVDALEN 
JOHANNAS FLORA

Dalaliv ligger även ute på många 
andra caféer, butiker och hotell 
i Dalarna. Samtliga nummer av 
Dalaliv hittar du på dalaliv.se.

Följ Dalaliv året runt på 
dalaliv.se och Facebook.
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BJURSÅS
DÖSSBERGETS VÄRDSHUS

SÅGMYRA
SÅGMYRA BYGGNADSVÅRD
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Nästa nummer 

Vi ses i november!

…och mycket mer 
inspirerande läsning.

Kickan 
Karlsson 
målar med 
närnaturens 
pigment

KREATIVA
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Restaurang Kulinariet tipsar 
om en vegetarisk vinterrätt

#dalavego

INSPIRATÖREN
Antonia Bellskog 



Så säger många kunder när de provar vackra kläder hos mig.  
Sådana butiker finns väl inte!

Jodå, men bara här i Siljansnäs. Min affärsidé är enkel; min design, mina tyger, dina mått.
Så mycket fint att välja på till hösten! Öppet tisdag till torsdag 11-18, annars tidsbokning.

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

Som en saga!
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