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Du har en hel färgkarta att välja på, för att hitta just din färg till höstens chiffongklänning.  
Du kan välja olika halsringning, axelband, ärmlängd, klänningslängd och mått byst, midja, stuss.

Kanske som på bilden: En liten topp över en ärmlös klänning med axelband plus en lite längre vit underklänning.  
Allt skräddarsytt till just dig. Öppet tisdag till torsdag 11-17 eller tidsbokning.

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

Vilken färg är du?



Jag längtade ut på landet, ville bo längs en grusväg i en högt 
belägen by. I ett hus med vedspis i köket och körsbärsträd i 
trädgården. Jag drömde om att ”någon” skulle ringa och säga: 
”Hej, vill ni köpa mitt hus?” Och så ringde telefonen… Bostaden 
som min man och jag erbjöds att köpa matchade det mesta på 
önskelistan – framför allt utsikten över Siljan, med solnedgångar 
som vi inte kan se oss mätta på. Så sluta aldrig drömma, utan 
visualisera dina önskningar. Det är ju först då du känner igen 
möjligheterna när de dyker upp. 
   I Dalaliv berättar vi om människor som förverkligat sina dröm-
mar. Vi berättar om rammakerskan Linda Frisk i Mora som orädd 
testar sina vingar och så kan du läsa om Pia och Anders Anagrius 
som räddade ett ödeshus i Närke för att skapa ett nytt hem i 
Leksand. Vi skriver också om Lotta Backlund som vill skapa ett 
nytt besöksmål på en ö mitt i Rättvik. 
   Hoppas att även du fick en skön semester med sol och bad. 
Och att du kanske lärt dig lite mer om Dalarnas historia i som-
mar. Något som väckt mitt intresse är de grymma trolldoms-
processerna som Marit Norin i Älvdalen berättade om under en 
guidad vandring i augusti – händelser som aldrig får glömmas 
och som uppmärksammas i detta nummer.
   Nu ser vi fram emot en fin och färgsprakande höst och önskar 
dig trevlig läsning av Dalaliv! 

/Åsa Pellas med Lina Rörvall
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året runt på 
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Facebook!
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Dalaliv hem i brevlådan? 
Skriv ditt namn och din 
adress på ett kuvert 
(C4) och frankera med 
4 frimärken (gäller 
Dalaliv nr 3 2021). Lägg 
det kuvertet i ett annat 
kuvert och skicka till: 
Dalaliv 
Övre Kvarngattu 3
793 70 Tällberg

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

Dalaliv delas ut 
på butiker, besöksmål, 
kaféer och hotell i 
Dalarna och alla utgivna 
nummer finns att läsa på 
dalaliv.se. 

Nästa nummer 
kommer ut vecka 48!
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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

 LET IT RAIN
Den här regnponchon i unisexmodell tillverkas 
av återbrukade plastflaskor. Säljs av Mindful 
Urban Forest i Falun och finns i flera mönster 
och färger.
mindfulurbanforest.com

 MADE IN DALARNA  
Eldkorgar, marschallhållare och blomkrukor 
med dalainspirerade mönster. Tillverkas i cor-
tenstål som ger en fin rostig patina med tiden. 
Facebook: Eld Production AB

 FÄRGKLICK 
Skål ”Spira” från Rättviks-
keramikern Elaine West. 
Tillverkas i färgerna 
ockragul, vit, svart, 
ljusgrön och blå.
Facebook: Konst & Sånt

 STÄDHJÄLP 
Dammvippa med äkta strutsfjädrar, färgat 
träskaft och läderrem. Finns i olika storle-
kar och är skonsam mot alla ytor. 
sahlinsstruts.se
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 ÖGONMÄRKT
De välkända ”kakaoögonen” 
formgavs av Olle Leksell 
från Insjön. Här på 
ribbstickade yllemössan
”Olle Cyclops” från 
Sätila. Finns i färgerna 
off white, ljusbrun, 
brun och mörkgrå.
satila.com

 STICKA SJÄLV 
Mönstret ”Dalarna”, för både tröja och 
kofta, hittade vi hos gästrikeföretaget 
Järbo Garn.
jarbo.se 

 SVART OCH VIT
Kuddfodral med mönster ”Ursprunget” av 
kurbitskonstnären Britt-Marie Nilsson i Mora. 
brittaidalarna.se

 VÄLKOMNANDE
Vacker trädgårdslykta för värmeljus 
från Gundhes Blommor & Trädgård 
i Insjön och Leksand.
gundhes.se

 I HÖSTENS 
FÄRGER
Långärmad klänning 
med vackra detaljer, 
från butiken Skönt 
Under i Hedemora.
Facebook: 
Skönt Under
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Välkommen till 
systrarna Holding 
i Siljansnäs

Björkbergsvägen 78
070-208 16 83

 070-885 08 68
vastibyns.se M
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En närmare
 redovisningsbyrå

Leksand Optik AB
IDAH STENBACK

”Vi får mer tid 
över till att 

driva vår dagliga 
verksamhet”



7

– 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.

KARLS MÅLERI
LEKSAND

LENNART KARLS
070-658 14 52

lennart@kar lsmaler i .se

Kunskap &  kva l i te t

leva & bo
INREDNING  PRESENT  CAFÉ

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

Tor–fre 14–18 
Lör–sön 11–16
Välkommen in!

Vill du 
besöka oss 

utanför ordinarie 
öppettider?

Ring så ordnar 
vi det!

 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
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Pia och Anders Anagrius flyttade en trehundra år gammal timmerstomme från 
Närke till Dalarna. Genom att lägga ned massor av tid och kärlek på återupp-
byggnaden har det skapat sitt eget drömboende, en lantlig idyll mitt i Leksand. 

Vi räddade ett ödehus

DALALIV HÄLSAR PÅ
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Efter trettiofem år i ett kollektivboende i 
Upplands Väsby kände sig Pia och Anders redo 
för att kavla upp ärmarna och ta sig an ett 
återbruksprojekt av större modell. Efter att 
länge ha letat efter passande objekt på nätet, 
fångade en parstuga av kulturhistoriskt värde  
i Odensvi, Hallsberg, deras intresse. 
   – När vi kom dit föll vi genast för huset som 
stod så fint i en ekbacke. Ägaren, som själv 
jobbade med timmerhusrenovering, sa att vi 
var de enda spekulanterna som inte vände om 
när vi fick se huset. För det var verkligen en 
ruin, till och med takåsen hade gått av, men 
det var ingenting som avskräckte oss, vi gillar 
ju utmaningar, konstaterar Pia.   
   Paret vet att huset flyttats åtminstone två 
gånger tidigare och att det från början är en 
bergsmansgård.
   – Om man kikar på knutarna så skvallrar tim-
ringstekniken om att huset är från 1700-talet. 
Delar av huset är nog äldre än så, som fönster-
beslagen som ser ut att vara från 1600-talet, 
berättar Anders. 
   Det har nu gått femton år sedan timmer-
stommen flyttades till parets tomt i Leksand. 
Efter sex års renovering var huset beboeligt, 
men först runt årsskiftet 2018/2019 flyttade de 
in permanent.
   – Det var ett elände att resa stommen, vin-
tern var kall och det var tjäle i marken. Som 
tur var behövde vi inte ta hänsyn till någon 
fast inredning under husflytten. Timmerstom-
men stod sedan utan panel och folk undrade 
om det verkligen skulle se ut så, minns Anders.
 
VIKTIGT ATT BEVARA 
Vi som länge beundrat byggnaden på avstånd 
får nu följa med in genom den ockragula par-
dörren. Odensvi, som paret kallar sitt hem, är 
tidsenligt inrett med varma färgtoner, vackra 
möbler och väl utvalda föremål. Den genuina 
stämningen är ett resultat av parets intention 
att inte förändra så mycket av husets ur-
sprungliga karaktär.  
   – För oss var det viktigt att huset skulle få 
fortsätta att vara som det en gång var. Här på 
bottenvåningen var det dock så lågt i tak att vi 
behövde höja huset med ett par stockvarv, så 
att våra svärsöner skulle kunna stå raklånga… 
Och det där med räta vinklar har vi fått skippa, 
den enda gången vi använde vattenpass såg 
det väldigt snett ut, skrattar Pia.
   På utsidan är timret klätt med vindpapp 

och stående panel, på insidan med spännpapp 
samt pärlspont eller lumppapp. I alla rum har 
Pia dekorerat väggarna med marmorering, 
schablontryck eller stänkmålning. 
   – Jag har letat inspiration på världsarvsgår-
darna i Hälsingland. Där var man inte rädd 
för att använda kulörta färger eller att de 
inte skulle matcha med varandra. Hade man 
råd med färg så skulle det minsann synas. Jag 
gillar det synsättet, allt annat blir för stillsamt 
och försiktigt för mig, berättar Pia som jobbat 
som bildlärare under många år. 

ÅTERBRUKAT BYGGMATERIAL
På husets bottenvåning ligger kök, badrum, 
hall och vardagsrum, ”finstugan”. På övervå-
ningen finns två sovrum och en hall, där man 
genom att placera trappan mitt i huset, fick 
plats för en inbyggd gästsäng och garderob 
under snedtaket. Ett järngaller framför ett av 
fönstren minner om tiden då övervåningen an-
vändes för lagring av linfrö, som då var mycket 
dyrbart och åtråvärt. 
   Kakelugnen i finstugan fann paret av en 
slump när de besökte sina vänner i Lima i 
Västerdalarna. 

I finstugan myser man framför kakelugnen som 
hämtats hem från en gård i Lima. De breda dör- 
rarna och golvtiljorna är bevarade original- 
detaljer.
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   – På deras granngård stod ett hus som skulle 
tas bort och därifrån fick vi köpa både kakel- 
ugn, fönster, dörrar, golv, foder, pärlspont 
och möbler. Fönstren var dock för stora så jag 
ägnade en hel vinter åt att bygga om alla kar-
mar. Sedan var vi måna om att inte måla dem 
i onödan, vi ville ha kvar det skavda, patinan. 
Uppförandet av kakelugnen och allt annat 
murverk här i huset är skickligt utfört av Klas 
Lindqvist på Lindqvist Kakelugnar & Murverk i 
Gimsbärke i Borlänge, berättar Anders nöjt. 

STARKA KVINNOR 
För att skapa mer förvaringsutrymme byggde 
Anders ett gårdshus av återbrukat byggma-
terial. Gårdshuset rymmer gästrum, förråd 
och snickarbod och bildar tillsammans med 
Odensvi en fin inramning av Skogsbo, släktgår-
den som ärvts i flera generationer på Anders 
mammas sida. På den stora gården finns ytter-
ligare ett par vackra trävillor. Anders pekar och 
berättar:
   – Det rödmålade huset ägs av mig och mina 
syskon, där bodde våra föräldrar tidigare. Det 
gulmålade ägs av våra sysslingar och det fung- 
erade faktiskt som Leksands första ”bankkon-

tor” när huset fortfarande stod på Klockargår-
den vid kyrkan. Annars har här bott många 
starka kvinnor som skaffade sig utbildning och 
drev egna verksamheter. Och för att inte tappa 
sin självständighet förblev många av dem ogif-
ta. Så det är en spännande kvinnohistoria som 
gården bär på!

DRIVER GÅRDSCAFÉ
På den stora gemensamma gräsmattan finns 
stora lindar, blomstrande rabatter, fruktträd, 
bärbuskar och grönsaksland. Här samsas dahli-
or, gula hallon, gröna ärtor och röda krusbär… 
   – Tomten ligger i en södersluttning så det är 
bra växtkraft här. Mina släktingar drev tidiga-
re en hushållsskola här och vår egen bostad 
ligger precis där skolans trädgårdsland låg, 
fortsätter Anders. 
   – Ja, tänk att vi bor mitt i Leksand men ändå 
är här så lugnt och skönt, en lantlig känsla. 
Vi trivs verkligen så bra i vårt hus, det känns 
alltid lika kul att komma hem, tycker Pia som 
tillsammans med Katarina Berggren driver 
Bagarstugans Gårdscafé på Klockargården i 
Tällberg. 
   – Katarina och jag har samma tankar om 

Odensvi ligger vid Anders släktgård mitt i Leksand, 
en plats som är speciell även för Pia. Här har de till-
bringat alla sina somrar sedan de var 17 år gamla.



1 1

Pia har dekorerat husets väggar med hjälp av 
marmorering, schablontryck och stänkmålning. 
Världsarvsgårdarna i Hälsingland har varit hennes 
inspirationskälla.

mat och bakning. Vi serverar mat och fika 
som tillagas av råvaror i säsong. Just nu är det 
mycket rotfrukter och kål på menyn, och kakor 
med äpplen. Vi väljer enbart svenska grönsaker 
och bakar bröd av äldre spannmålssorter. Jag 
har ju en kollektiv erfarenhet av att laga mat 
till många på kort tid. När vi bodde i Upplands 
Väsby delade vi kök med flera andra familjer 
och turades om att laga mat, så fyra dagar i 
veckan fick vi sätta oss ned vid dukat bord. 
Och under flera år drev jag Café Länsmansgår-
den på Österåkers konsthall. 

HAR FRAMTIDEN FÖR SIG
Odensvi är parets första stora renoverings- och 
byggprojekt. Att de lagt ned mycket jobb på 
att färdigställa huset är inget de ångrar, de har 
snarare fått blodad tand och hjälper gärna två 
av döttrarna med deras renoveringar. Pia och 
Anders tror att det finns en framtid för ödehus 
och gamla hus med skavanker.
   – I dag har många möjlighet att jobba hem- 
ifrån och då kan man bo lite mer avsides. Så 
har man en arbetssituation som tillåter det, 
och är beredd att flytta ut på landsbygden, då 
tycker jag absolut att man ska våga prova. De 
flesta hus går ju att bo i, rusta får man göra 
efterhand. Men som alltid när det gäller gamla 
hus får man nog vara beredd på lite överrask-
ningar. Och man får inte ha för bråttom, utan 
räkna med att det tar några år innan huset blir 
klart. 
   – Det är så viktigt att vi tar hand om de hus 
som redan finns. För att se obebodda hus stå 
och förfalla är ju deprimerande, då är det ju 
mycket roligare när man ser att det lyser i 
fönstren om kvällarna, tycker Pia.

PIA & ANDERS ANAGRIUS
BOR På gården Odensvi i centrala Leksand
GÖR Pia driver Bagarstugans Gårdscafé på 
Klockargården i Tällberg och är ordförande i 
Leksands Hemslöjdsförening. Anders är 
pensionerad förvaltningschef
FAMILJ Döttrarna Hanna, Elsa och Ellika, 
svärsöner och fyra barnbarn, hunden Melker
SÖNDAGSMIDDAG VI BJUDER PÅ Plockmats-
buffé med italiensk touch och mycket grönt
GÖR EN LEDIG HÖSTDAG Den tillbringar vi 
gärna ute i naturen. 
INSTAGRAM odensvihusbygget

– Det är i köket vi hänger mest, här gillar 
alla att vara. Alla i vår familj älskar att laga 
mat, säger Pia som driver ett populärt café 
i Tällberg.
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TOMOKUBÅGEN
Mindre ljud, energibesparande och enklare rengöring. Måttanpassade 
till dina karmar. Besök gärna vår hemsida för att se en kort film om 
hur mycket enklare det är att bara byta bågen istället för hela fönstret:  
www.tomokuhus.se/film

HELGBO följer normerna för hus utan byggnadslov upp till 25 m2
 

alternativt 30 m2 

med bygganmälan och kan levereras med eller utan loft. Invändigt tak kan utföras som plant 
undertak eller brutet för extra takhöjd. Pardörrar och extra fönster finns som tillval och kan 
monteras valfritt på alla sidor. HELGBO finns i flera utföranden och storlekar - titta in på hemsidan 
för mer inspiration! Våra säljare hjälper dig gärna att förverkliga din individuella planlösning!

HELGBO 
 

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

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

§

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

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

VAR 10–19 · LÖR 10–16 · SÖN 11–16 · HEMKÖP ALLA DAGAR 8–22
Avvikelser förekommer, se www.hjultorget.se för mer information.
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Organisationen finns 
lokalt i både Leksand 

och Stockholm.

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

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

ALL LEDARUTVECKLING SKER FRÅN 
INSIDAN OCH BÖRJAR MED DIG SJÄLV
OCH DIN GRUPP OCH ER ORGANISATION. 
HUR SER UTVECKLINGSPLANERNA 
UT FÖR 2022?

för dig som älskar naturen

Lo Jacket  
Vattentät &  
superlätt!

Mångas favorit
Authentic Pants

Ahrnebergs väg 53, Insjön  |  www.lundhags.com



De grymma trolldomsprocesserna som ägde rum 
under slutet av 1600-talet är den största rätts- 
skandalen i Sveriges historia. Vad var det som 
hände och hur kunde det hända? Lyssna, läs och 
lär om en grym tid i vår historia!

Vandring i de häxanklagades fotspår
Följ med på en vandring med spännande 
historier! Under åren 1668–1676 halshöggs 
totalt omkring trehundra personer i Sveri-
ge anklagade för trolldom. Deras kroppar  
brändes senare på bål. Om dessa hemska 
händelser berättar guiden Marit Norin, 
Rockdale Natur- & Kulturupplevelser, in-
levelsefullt om under en två timmar lång 
vandring till Mimmikulle, platsen där det 
sägs att de sex första personerna i troll-
domsprocesserna i Älvdalen avrättades. 
Allting startade med ett par barns bråk 
om en brödbit i byn Åsen… Den lärorika 
upplevelsen avslutas med fika vid Öster- 
dalälvens strand. Vandringen erbjuds juni– 
september, så håll koll på nästa års datum!
rockdale.se

Nytt minnesmonument i Mora 
Den 23 augusti år 1669 i Mora dömdes ett 
flertal kvinnor och ett par män till döden 
för trolldom och förbund med djävulen. 
Några av dem benådades, men dagen ef-
ter avrättades sexton kvinnor och en man 
på Sandängarna vid Tuvan. Den exakta 
avrättningsplatsen ligger i dag under Öst-
erdalälvens vatten, men precis intill har 
Mora kommun skapa en minnesplats för 
att hedra offren. 

Oväsen i Älvdalen
av Annika Andebark, 
Hoi förlag
Året är 1668 och Älv-
dalen står på randen 
till vad som kom-
mer att bli Sveriges 
största trolldomspro-
cesser. Det viskas om 
Blåkullafärder och 
snart sprids ryktet 
om att Gertrud gått 

på vatten. Boken är första delen i serien 
”Eldarna” där Annika skildrar båda sidor-
na av processerna och ställer frågan: Hur 
kunde det hända? Romanen, som bygger 
på historiska fakta och autentiska minnes- 
anteckningar, är också en berättelse om 
en ung kvinna som begränsas av omgiv-
ningens förväntningar men väljer att gå 
sin egen väg.  

I backspegeln:I backspegeln:
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Poeten och sångerskan Anna Vild, delvis 
boende i Mora, öppnar dörren till ett dolt 
kapitel i historieboken. 
   – Genom att lyfta fram den försvunna 
kvinnohistorien vill jag väcka nyfikenhet och 
diskussion kring vårt kulturarv och tyst-
nadskulturen här i Norden, säger Anna vars 
skärskådning av trolldomsprocesserna resul-
terat i musik, poesi och en föreställning.

Varför väckte trolldomsprocesserna 
ditt intresse? 
   – Vid ett tillfälle sjöng jag i Katarina kyrka i 
Stockholm och då fick jag känslan av att det 
hade hänt något speciellt på platsen. Eftersom 
känslan inte ville lämna mig tog jag reda på 
fakta om församlingen och kyrkobyggnaden 
och då dök trolldomsprocesserna upp. Det var 
för femton år sedan och sedan dess har de 
funnits med som en röd tråd i mitt liv. Jag har 
letat orsaker till det som hände och i samarbe-
te med folklivsforskare, författare, folklorister 
och jurister har jag funnit samband mellan 
dagens samhällsstrukturer, svunna tidsåldrar, 
folkslag, livsåskådningar och religioner. 

Hur går dina egna tankar om det som 
inträffade?
   – Att det var en masspsykos och mental 
pandemi utan dess like. Trolldomsprocesser 
fanns ju redan tidigare men det var under 
de som ägde rum 1668–1676 som det sista av 
vårt gamla kulturarv tystades ned med hjälp 
av skrämselpropaganda. Kyrkans anklagelser 
föll först och främst över kullorna på fäbodar-
na. Det vilade något mystiskt och gränslöst 
över dessa kvinnliga frizoner där kulturarven 
förvaltades – fäbodväsendet är ju som ett eko 
från jägar- och samlarsamhället. På fäbodarna 
var det fritt på så många plan, inom musice-
rande, skogsbruk, mat, djurhållning och annan 
kunskap. Allt detta gav kvinnorna styrka och 
starka kvinnor var en fara för kyrkan. Det hand-
lade också om männens rädsla för att tappa 
kontrollen över sina egna känslor. Så bortsett 
från att det var otroligt mångas liv och släkter 
som slogs i spillror, var det en del av vårt 
kulturarv som gick upp i rök tillsammans med 
dem som brann. 

Berätta om "Dalaresan" som du lagt upp på 
Youtube!
   – I den filmserien reser jag runt i Dalarna och 
besöker symboliska platser. Jag möter också 
ättlingar till några av de första trolldomsankla-
gade kvinnorna i Sverige. Kyrka och stat menar 
att det saknas dokumentation från dessa 
händelser, men det är inte sant. Minnena lever 
kvar genom släktingarna, de som bar skam-
men. Det har blivit som en tystnadskultur som 
vi i dag är många som jobbar med att lyfta 
fram i ljuset. 

I början av september släppte du ett album 
och en diktbok!
   – Ja, då gav jag ut fyra musikaliska verk och 
fem poetiska stycken med trådar till bland an-
nat fäbodväsendet, kulning, mytologi och folk-
tradition. Jag har också skapat en föreställning 
som jag kommer att resa runt med i landet i 
höst. Jag är utbildad sångerska, musikalartist 
och dansare och arbetade med krogshower och 
musikaler tills min kropp sa ifrån. Jag hamnade 
i rullstol och det var först när jag började skri-
va egen musik som min kropp kunde läka.

annavild.se 

"Det var en masspsykos 
och mental pandemi 
utan dess like"
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Limsjöänget 3, Leksand 
0247-100 64 
Vard 10–18, lörd 10–14

TAPETER

Det innebär att om du hittar en likadan 
produkt, till ett lägre pris någon 
annanstans, matchar vi det priset.

Hos oss ska du känna dig säker på att du 
får bästa pris. Fråga oss om prisgarantin 
så berättar vi om garantins villkor.

Gäller för dig som är eller vill 
bli medlem i ”Mitt Colorama”.

Nu erbjuder  
vi prisgaranti  
på tapeter

TAPETER

Det innebär att om du hittar en likadan 
produkt, till ett lägre pris någon 
annanstans, matchar vi det priset.

Hos oss ska du känna dig säker på att du 
får bästa pris. Fråga oss om prisgarantin 
så berättar vi om garantins villkor.

Gäller för dig som är eller vill 
bli medlem i ”Mitt Colorama”.

Nu erbjuder  
vi prisgaranti  
på tapeterNu erbjuder 
vi prisgaranti 
på tapeter 

Lilla 
Blomstershopen

Yttermo Larshansesgattu 5 ∙ Leksand 
070-436 28 36 ∙  

Den lilla gårdsbutiken 
med stort 

Blommor ∙ Binderier ∙ Inredning ∙ Utemiljö

V i l l  d u  g ö r a  o m  i  d i t t  h e m  f ö r  a t t  k ä n n a  l i t e 
n y  e n e r g i ?  E l l e r  f å  h j ä l p  m e d  e n  i n r e d n i n g s - 

p l a n  t i l l  ko n t o r,  h o t e l l  e l l e r  r e s t a u r a n g ?

J a g  s k a p a r  n y a  i d é e r  t i l l  h e m  o c h  f ö r e t a g , 
s o m  f ä r g s ä t t n i n g  o c h  f ö r s l a g  p å  n y a  m ö b l e r. 
S e d a n  t i d e n  m e d  f ö r e t a g e t  ” D e t a l j  i  D a l a r n a” 

h a r  j a g  m å n g a  r e f e r e n s e r. 
H ö r  a v  d i g  s å  b e r ä t t a r  j a g  m e r !

Inredningsdesigner

Nytt företag!

M a r i a  G re e n  I n t e r i ö r  A B
m a r i a g r e e n @ m e . c o m , 0 7 3 - 5 9 7  0 4  6 0

I n s t a g r a m :  m a r i a g r e e n i n t e r i o r 
Fa c e b o o k :  M a r i a  G r e e n  I n t e r i ö r  A B
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Holy Moly Vintage 
HANDPLOCKAD VINTAGE & VACKRA TING

Norsgatan 15 B · Leksand · 070-608 13 02
ONS–FRE 11–17, LÖR 11–15

Instagram: holymoly15b

DET ÄR VI SOM ÄR NYA NORSGATAN 15 

Norsgatan 15 C · Leksand · 070-539 34 44 
ONS–FRE 11–17, LÖR 11–15

Instagram: backkullans_skafferi

Design by Bäckkullan – ljusstakar 
tillverkade av vintageföremål 

Färdiga presentlösningar • Kläder & smycken 

Nu i nya 
lokaler! 

Välkommen in 
och inspireras 
i vårt nya rum

Fest • Bröllop • Begravning
Personlig service

0247-130 46

TORGET I LEKSAND



 

 

 
Varmt välkomna till 

STATIONSGATAN 6 
i härliga Leksand!

   
Våra öppettider hittar du 
på våra sociala medier.

gapa 
ylvaskarp

secondaire
kräsen

faktoritre

w w w . c r o n a c r a f t . c o m  I  w w w . k r ä s e n . s e  I  @ b u t i k e n _ k r a s e n

KONST, KALLIGRAFI, 
INREDNING & DESIGN

 
instagram: ylvaskarp  www.ylvaskarp.se
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KONST, KALLIGRAFI, 
INREDNING & DESIGN

 
instagram: ylvaskarp  www.ylvaskarp.se
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RUT-
AVDRAG

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

Fritidshusägare:
Vi hjälper dig 

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

Alltid till hands

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

TORGET 7TORGET 7
LEKSANDLEKSAND

T.  0247-34680T.  0247-34680
  

ÖPPET:ÖPPET:   
MÅN–FRE 10–18MÅN–FRE 10–18   

LÖR 10–15LÖR 10–15

 

LEKSANDS 
KULTURHUS 
- din lokala kulturleverantör 
med ett brett utbud för både 
stora och små 

Under höstlovet anordnas Kulturveckan  
i Leksand, mer info kommer! 

Upptäck vad vi har att erbjuda på                     
vår Facebooksida eller besök 
www.leksand.se/kultur 

 

Bibliotek, 
museum 
& arkiv 
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LEKSANDSVÄGEN 2 • 0247-341 44
VARDAGAR 10–18, LÖRDAGAR 10–15

     PRESENTALEKSAND

ETABLERAD 1912

KÖKSBOD      TE      KAFFE      PRESENTER

Noggrant utvalda produkter i en härlig mix

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

  
BRUKA DESIGN ∙ HOUSE DOCTOR 

FLOS ∙ DBKD ∙ DAY ET ∙ TELL ME MORE 
ARTWOOD ∙ HALLBERGS BELYSNING   

BOEL & JAN ∙ OLSSON & JENSEN ∙ HVISK 
ROWICO ∙ ERNST ∙ SECOND FEMALE

FURNINOVA ∙ BRAFAB ∙ MATEUS 
SOAKED IN LUXORY ∙ CLASSIC COLLECTION

med flera...

leksandresort.se/siljans-konditori

BAGERI | KONDITORI | CAFÉ | KÖK | GALLERI

Höst på  
Siljan
Lunchbuffé

MÅN - LÖR
11:00 - 14:00

Brunchbuffé
SÖNDAG

10:00 - 14:00



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

Dalalivs kupongbok 2021Dalalivs kupongbok 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

Varelse • Villa Herdin • Våmhus Gammelgård • Wålstedts Gård • Ylva Skarp • Yoga i Hagen • Zornmuseet

GANT • PEAK PERFORMANCE   

TIGER OF SWEDEN • FILIPPA K  

TWIST & TANGO • TOMMY JEANS  

INWEAR  • SAMSØE SAMSØE   

BOOMERANG • J.LINDEBERG  

MATINIQUE • LEXINGTON 

NN.07 • EDBLAD 

KÖPMANNAGATAN 1, MORA • TEL 0250-17717 • Webshop GRAYSMORA.SE

Välkommen till Moras 
stora modebutik för 
honom & henne

Vi firar 

10 år
24 sep - 3 okt

Jubileumsprogram på 
graysmora.se
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Genom fototryck på inredningsdetaljer och 
bruksföremål delar Pierina Wester med sig av 
sin kärlek till naturen, främst den till fjället 
och havet. 
   – Min förhoppning är att inspirera fler till 
att upptäcka vår fantastiska natur som är 
källan till så mycket kraft och läkedom. 

I grunden är Pierina fotograf, utbildad vid foto- 
högskolan i Göteborg. Men under många år låg 
hennes kamera orörd på hyllan. 
   – Jag älskar ju själva mörkrumsarbetet så när 
det digitala dök upp blev jag skeptisk. I dag 
har jag hittat tillbaka till fotograferandet och 
just nu känns det så kul. Mina motiv är främst 
hämtade från fjällvärlden och bland mina 
kunder finns många stugägare och fjällhotell, 
berättar Pierina som har sin ateljé hemma på 
gården i byn Bodarna i Bjursås. 
   Hon är uppvuxen i Jämtland och har under 
sjutton säsonger jobbat som stugvärd i fjällen, 
främst i Vindelfjällen i Västerbotten. 
   – Det är otroligt givande med alla möten 
med människor från hela världen. Jag upp-
skattar verkligen det enkla livet i fjällen – att 
släppa vardagen och sociala medier ett tag 
blir som en själslig återhämtning. Och genom 
att följa naturens skiftningar skärper man sina 
sinnen, tycker Pierina som givit ut två böcker 
med bilder, tankar och betraktelser från sina 
upplevelser.

Pierinas bildvärld

KREATIVA PIERINA WESTER
Bilder och sömnad
Genom fototryck pryder Pierinas motiv canvas-
tavlor, kuddfodral, brickor, väskor och många 
andra inredningsdetaljer och bruksföremål. 
Hon har även studerat folklig sömnad på Säter-
gläntan i Insjön, institutet för slöjd och hant-
verk, vilket tar sig kreativa uttryck i mössor 
och muddar i ull, fodral till varmvattenflaskor 
och väskor med fototryck. 
   – Väskorna blir unika för jag syr inte så 
många med samma motiv. Till baksidan och 
fodret återanvänder jag textilier. Nyss kom jag 
över ett gammalt canvastält från KG Berglunds 
Tältindustri som jag kan sy åtta helt unika 
väskor av där tältdukens nederkant, med läder 
och mässingsringar för tältpinnen, blir fina 
detaljer. 

Når ut på nya sätt
I sommar har Pierina och keramikern Sofia 
Carlsson haft en gemensam popup-butik på 
Klockargården i Tällberg.
   – Det blev succé, så nu har vi bestämt oss för 
att hålla butiken öppen även i höst, under alla 
helger fram till årsskiftet. Dessutom kommer 
jag att ha två utställningar i höst; på Persborgs 
brygga i Rättvik första helgen i oktober och på 
båtmuseet i Onsala, söder om Göteborg, första 
helgen i november. Pandemin fick mig att hitta 
på lite andra sätt att synas, jag tvingades tän-
ka i nya banor och ta tag i saker. Mina utställ-
ningar känns därför som en öppning till något 
nytt och spännande!

pierina.se
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Ekologiskt till liten och stor
Välkommen in i eko-webbutiken!

www.varelse.se - Lager i Mora-Noret

Hos oss finner du allt du 
behöver för det nya livet

Ull-/silkekläder, lammskinn, nappar, 
amningskuddar, hängvaggor, 
bärjackor, ullfleecefiltar m.m.

Sådant som 

får dig och 

din bäbis 
att må 

gott

Under hösten visar Zornmuseet Nygårds 
Karin Bengtssons utställning Med ryggen 
mot tiden. Hennes återkommande tema 
kretsar kring människans förhållande till 
tid och rum. Man kan även passa på att 
besöka Zorngården som nu dukas upp i 
lite mer höstlika färger. 

Z O R N M U S E E T 
MORA 

0250-59 23 10 | zorn.se 

NYGÅRDS KARIN  
BENGTSSON
Med ryggen mot tiden 

16 oktober 2021 – 16 januari 2022 

Möt hösten i Mora
25 SEP kl 12 

MODEVISNING  
GÅGATAN  

16 OKT 
HÖSTMYS NORET

18-23 OKT
INREDNINGSVECKA

28 OKT kl 18-20 
SKYMNINGS- 

SHOPPING

2-6 NOV 
SPÖKLOV  

TOMTELAND

morakopstad.se • mora.se
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Välkommen till vår 
nya mysiga butik! Mitt på 
Gågatan i Mora Centrum 

Kyrkogatan 15 • Mora centrum • 0250-185 00 

ateljé • butik • galleri
Öppettider på Facebook & Instagram 

@katzonskonstochkul
Älvgatan 73 A, Mora

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

Grund Kristina Andersson
Mora, Svensk tillverkning

Marschall/ljushållare

Uppskatt
ade 

pres
enter

 fö
r a

lla

RAMVERKSTAD · ATELJÉ · BUTIK

Kornvägen 4, Mora · 073-036 17 00
www.utanforramen.se
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PORTRÄTT

Linda gillar att 
kliva utanför ramen

Det var längdskidåkningen som fick Linda att i 
unga år flytta från Vendel i norra Uppland till 
Mora där hon tävlade för skidklubben.
   – Nu har jag bott här i halva mitt liv, så jag 
känner mig verkligen hemma här. Sedan fem år 
tillbaka bor jag på en gård i byn Öna, med min 
sambo Henrik och barnen Siri, Tuva och Elmer. 
På Moramål heter gården Stenisgardn och är 
Henriks släktgård.
   I gårdshuset intill bostadshuset har Linda sin 
ramverkstad som hon startade i juni 2019 och 
som hon döpt till Utanför Ramen. 
   – Gårdshuset är från slutet av 1700-talet och 
stod tidigare i en annan del av byn. Huset ska 
ha flyttats till den här gården någon gång 
under 1800-talet och när vi började renovera 
det hade det varit obebott i hundra år och var 
fullt av grejer, bland annat gamla redskap som 
vävstolar, varpställningar och bobiner.
   – Vi har hört det berättas att huset varit ett 
företagarhus för släktens kvinnor som jobbade 
med hantverk, bland annat med varpning av 
vävgarn. Jag gissar att den kvinnliga arbetsmo-
ralen sitter kvar i väggarna!

Finsnickerier och fönster   
Husrenoveringen blev ett lite större projekt 
än vad som var tänkt. Paret började med att 
städa ur, riva ner murstocken, ta bort ruttna 
golvbrädor och skotta ur en meter sand ur hela 
grunden.
   – Henrik och hans pappa är snickare och har 
gjort allt grovjobb. Jag har gjort målningsarbe-
ten och finsnickerier. Tidigare jobbade jag på 
fönstersnickeriet i Selja här i Mora, så jag har 

varit med och tillverkat alla fönster till huset. 
   Till murningen av eldstaden och bakugnen, 
elen och vattnet anlitades hantverkare.
   – När gårdshuset stod klart julen 2020 
dukade vi långbord framför öppna spisen 
sedan flyttade jag in med mitt skapande och 
min verksamhet, säger Linda där hon sitter i 
gungstolen framför öppna spisen – en favorit-
plats, där tänker hon bra.

Rammakerskan
Linda jobbar gärna med händerna och har 
stort hantverkskunnande inom flera områden: 
hon har bland annat jobbat som målare, är 
utbildad möbelsnickare och har studerat slöjd 
på Mora folkhögskola. Under gymnasietiden 
praktiserade hon på en ramverkstad i Ljusdal. 
Blott 16 år gammal skrev hon sin första affärs-
plan, på post-it-lappar. 
   – Jag skrev att jag skulle driva en ramverk-
stad i Mora, och nu gör jag det. Själva start-
skottet var en resa jag gjorde till Varberg. Där 
inspirerades jag av ett gäng kvinnliga företaga-
re som lyfte varandra och hade ett väldigt driv 
och jag tänkte att kan dom, så kan väl det gå 
att få till något liknade i Mora och jag började 
knyta kontakter med lite olika konstnärer. Men 
den definitiva starten kom av ett diskbråck. 
   – Jag knappt kunde gå från bostadshuset till 
gårdshuset och blev sjukskriven från jobbet på 
snickeriet. Men eftersom jag har lite för mycket 
kryp i kroppen för att bara vila, så började 
jag fylla i starta eget-papper. Det finns inte så 
många ramverkstäder i Dalarna så att starta en 
egen kändes som ett bra initiativ.
   Överst på att-göra-listan stod införskaffande 
av ramverkstadsmaskiner.
   – Jag hittade en ramklipp på Blocket och 
ringde till ”Sök & finn” på Sveriges Radio Dalar-
na. Genom min efterlysning kom jag i kontakt 
med Ramboden i Ornäs i Borlänge där jag nu 
går som hantverkslärling med Johanna Vaker 
Holver som handledare. Mycket blir på distans 

Våga prova dina vingar på nya områden, 
som rammakerskan och egenföretagaren 
Linda Frisk i Mora, utan att låta dig be-
gränsas av rädslor och okunskaper.
   – Jag brukar tänka att det här har jag 
aldrig provat tidigare, så det kan jag 
säkert.
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"Det behövs ju 
folk av alla slag 
och jag själv är 
lite som Pippi 
Långstrump!"
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LINDA FRISK
BOR Öna i Mora
GÖR Rammakerska, sceno-
graf, konstnär, biodlare
FAMILJ Sambo Henrik 
Rombin Frost, barnen Siri, 
Tuva och Elmer, hund, katter, ankor och bin
GÖR HELST EN LEDIG HÖSTDAG Är i stugan 
i Hökberg och går ut i skogen.
AKTUELL Ska vara med på lite olika 
konst- och skördemarknader.
HEMSIDA utanforramen.se
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eftersom det är en bit mellan våra verkstäder. 
Målet är att få ett gesällbrev som rammakare, 
eller konstinramare som det också kallas. Jag 
älskar att jobba med Johanna, det är kul att 
ha en kollega som jag kan prata riktigt nördigt 
om ramar med. Jag måste säga att det här är 
det perfekta jobbet för mig! Jag får jobba med 
ett hantverk samtidigt som jag får träffa myck-
et folk, säger Linda nöjt medan hon lägger på 
fler vedträn på brasan.

Se över din konst
Till Lindas verkstad kommer kunder med bilder 
som de vill ha hjälp med att rama in.
   – Det finns många kreativa i Mora och jag 
får in allt möjligt, men mycket akvareller och 
broderier som de vill sätta inom glas och ram. 
Eller gamla etsningar eller tryck. Det är ju 
extra kul att rama in Zornbilder om man får 
vara lite lokalpatriot. Tillsammans med mo-
tivet ska ramen skapa en helhet, så i samråd 
med mig väljer kunden material som blir bäst 
för objektet och sedan sätter jag igång med 
tillverkningen. Eller så tar kunden med sig en 
gammal ram som hon eller han gillar, då får 
man anpassa konsten så att den passar. 
   Linda berättar att rammakare är rätt så ny 
som egen yrkestitel.

   – Inramningar har man gjort länge, men det 
var först efter 1980-talet som man började 
använda syrafria material ordentligt. Med fel 
material runt sig börjar konsten förstöras. Det 
viktigaste är att materialet runt konsten är 
syrafritt, det vill säga passepartouten, uppfäst-
ningen och baksidan. Är den inte det börjar 
konsten att angripas och gulna, vilket ni säkert 
sett flera exempel på. Ett reflexfritt glas med 
UV-skydd förlänger också livslängden på kon-
sten. Att bilden inte ligger mot glaset och att 
baksidan är försluten är också viktig. Har du 
nån tavla hemma som du är rädd om – se över 
att den är bra inramad så att den inte förstörs!

Sjunger i nytt band
I ateljén hänger också Lindas egna konstverk, 
tavlor som är till salu.
   – Att måla akvareller är min avslappning, 
min lek med färger. Jag gillar att måla med 
akvarellfärger för de gör inte alltid som man 
vill. Tanken var att jag skulle ägna mer tid åt 
måleriet men mitt eget skapande har fått stå 
åt sidan medan jag tar hand om andras konst.
   För ett år sedan hittade Linda något annat 
att lägga sin fritid på. Tillsammans med Emil 
Cans och Maria Nygard från Mora och Isabella 
Bäsén från Orsa, har hon startat ett band.
   – Det började med att vi tjejer satt här i min 
ateljé och drack te och så började vi sjunga 
ihop. Efter ett tag behövde vi en musiker som 
kunde backa upp oss och så hittade vi Emil. 
Han passade in direkt och han spelar både 
piano och gitarr och är den som håller oss 
uppe musikaliskt. Vi kör mest covers men även 
några av Emils egna låtar och några från hans 
andra band Laven, som vi spelar med ibland. 
Vi har uppträtt här på gården några gånger, 
och eftersom vi fått sån positiv feedback har 
vi fortsatt. Nu har vi byggt en scen i en lada 
så att vi ska kunna fortsätta. I somras fick vi 
en spelning i Tällberg så då behövde vi komma 
på ett namn på bandet. Vi valde Elderwoods, 
som är namnet på en tesort, berättar Linda, vi 
tyckte det passade vår lite mysiga stil. Att hål-
la på med musik är något jag inte sysslat med 
tidigare men det är så roligt. 

Behöver omväxling
Sedan 17 år tillbaka jobbar hon då och då på 
Sagolandet Tomteland.
   –Det är ett sånt roligt jobb! Jag gör det mes-
ta där, bland annat spelar jag teater, jobbar 

Det nyrenoverade gårdshuset är Lindas ram-
verkstad och ateljé. Här har många kvinnor före 
henne jobbat med hantverk. Gungstolen framför 
brasan är en bra plats för tankar och vila.
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Det är av största vikt att konst bevaras i en syrafri 
miljö. Som rammakerska guidar dig Linda rätt i 
val av glas, ram och passepartout.

med parkens scenografi och julföreställningen 
Midvinterblot. Jag får så mycket energi av alla 
kreativa människor som jag jobbar med där. 
   Hemma tar Linda även hand om familjens 
ankor och tusentals bin.
   – I varje kupa finns cirka 70 000 bin och jag 
har åtta kupor… Egentligen var det inte tänkt 
att jag skulle ha så många, det bara blev så. 
Jag har en tendens att göra så – skaffar mig 
först och lär mig sen. En gång satt en stor 
svärm under äppelträdet så då behövde jag 
kolla på Youtube hur jag skulle göra för att 
flytta den. Men nu har jag gått kurs och har 
rätt bra koll på hur allt ska skötas. 
  Att ha verkstaden hemma på gården har sina 
för- och nackdelar. Tanken på att flytta verk-
samheten till en mer central lokal ligger och 
gror. Att jobba hemifrån kräver stor disciplin.
   – Ibland tänker jag att jag ska gå och rensa 
potatislandet i stället. Jag är en sån som behö-
ver ombyte, annars blir jag uttråkad, sitter jag 
stilla så somnar jag. Det behövs ju folk av alla 
slag och jag själv är lite som Pippi Långstrump! 
Ibland skulle jag behöva någon som bromsar 
mig, och kanske skala bort några av alla pro-
jekt men allt är så roligt, säger Linda medan 
hon som en frisk fläkt drar iväg till det prun-
kande trädgårdslandet där vi ska fotografera 
henne till omslagsbilden.
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Foto: Ulrika Lundholm Ericsson

När tid finns kopplar Linda gärna av med 
akvarellmålning.
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FalunFalun

Vi har flyttat 
Vi har flyttat 

till nya lokaler! 
till nya lokaler! 

Vi finns nu på 
Vi finns nu på 

Holmgatan 30.
Holmgatan 30.

Holmgatan 30, Falun
023-410 52

Lekextra Falun

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

GJUTHUSET
Café & butik

Varmt välkomna till oss på gofika! 
Vi bakar allt på plats varje dag, både 

fikabröd och bröd till våra härliga 
smörgåsar. Vi har även många 

matiga rätter. Vi ses vid Falu Gruva! 

Facebook: Gjuthuset café & butik vid Gruvan i Falun 
Instagram: @gjuthusetcafeochbutik

079-337 54 09

SKYLTAR UTÖVER DET VANLIGA

FALU
EMALJ
SKYLTAR

www.faluemaljskyltar.se

Åsgatan 6 D, Falun   076-022 87 15
Spana in oss på Facebook & Instagram: @affairfalun

Nu bygger vi 
ut butiken och 

öppnar en helt ny 
herrbutik i Falun.

Välkomna! 
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Krongårdsvägen 16 vid FALU Gruva

norrgardeninredning.se023-702 24 40

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

och många fler

Dalarnas Hemslöjd
Stora Torget 

791 71 Falun
023-151 31

dalarnashemslojd@telia.com

TACK för att ni är så 
många som väljer att 
handla hållbart i form 
av utvald vintage. Nu 
firar vi butikens första 

fem år med fina 
erbjudanden hela 
jubileumshösten. 

Välkommen!

Nu firar vi 
5-årsjubileum!

GRUVGATAN 13 FALUN

@vintagebutikting l butikting.se
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Dalarna Design. Den välfyllda dalabutiken med klassisk 
och ny design. Hos oss hittar du 1000-tals produkter 
från över 100 varumärken och leverantörer. Välkommen!

dalarnadesign.seKLASSISK & 
NY DESIGN 
FRÅN DALARNA

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

Vi är 
InfoPoint 
för Visit 

Dalarna!

DALARNAS VASSASTE BUTIK
– nu med ett stort utbud av japanska 

och europeiska köksknivar

08-662 00 48  · Tidstrandsvägen 3, Sågmyra
sagmyrabyggnadsvard.se

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

DEN LILLA TRÄDGÅRDSBUTIKEN
MED STOR PERSONLIGHET

 info@knivatradgard.se
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OUTDOOR

Kom om du törs..
..till en värld fylld av mystiska väsen!

Grymvättarna flyger i Skugg-
landet, Äventyr med Vittran, 

Kungen & Drottningen av Troll,
Vampyria & Fladdermusbjörnen. 

Lyktgubben går igen..

Drakdans med drakar och alver i 
Drakland.

Shownummer med Busmöss, Häxor 
och troll.

Drakjägaren slår till, Häxans 
Felodimestival & Sagolandets 

största Spöklovsdisco!

2, 3, 4, 5 & 6 november
1 biljett gäller för 5 SPÖKLOVSDAGAR

Se tomteland.se/midvinterblot

NU ännu STÖRRE produktion 

& UTÖKAD ensemble!

Vi anpassar oss efter 

Folkhälsomyndighetens restriktioner.

BEGYNNELSEN

Förgyll vintern med en rykande het och färgsprakande Midvinterblotsföreställning. Njut den gnistrande showen i tre akter 
och en läcker trerätters middag tillsammans med vänner och kollegor i en sagolik miljö! Välkommen till Midvinterblot 2021!

November 19, 20, 26 & 27  December 3, 4, 10, 11, 17 & 18
Biljettpris 895:- I priset ingår show i tre akter & trerätters middag

Boka 0250–287 70, vardagar kl. 10.00–14.00 
Info på tomteland.se

2021
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HANDPLOCKADE FAVORITER TILL BARN

Lilla 
önskelistan
1. ”VILDA BARBRO – LIVSVIKTIGA 
FAKTA OM BIN OCH INSEKTER”
Milena Bergquist i Rättvik har skrivit en fin och 
viktig berättelse om biet Barbro och humlan 
Smulan. Häng med till deras värld, till gräset, 
blommorna, snåren och de gamla ruttnande 
stockarna. Lär dig varför insekterna är livsviktiga 
och hur vi alla kan hjälpa dem. (Berghs förlag) 
Fråga efter boken i din lokala bokhandel!

2. MJUKA OCH VARMA 
Handtovade tofflor i 100 % ofärgad ekologisk ull 
med yttersula i miljövänligt och vegetabiliskt 
garvat skinn. Tillverkningen sker i Mongoliet och 
ger människor möjlighet att försörja sig själva 
och sina familjer. Finns från babystorlek upp till 
storlek 34 och säljs av Reboot i Borlänge. När 
barnet vuxit ur tofflorna byter du in dem mot ett 
par begagnade eller köper ett par nya till redu-
cerat pris!
skomakerireboot.se

3. SKÖN I HÖST
En fin brungrå färg har denna mjuka overall i 
100 % merinoull. Säljs av butiken Krusidull i
Hedemora.
krusidull.se

4. ”ETT FARLIGT SPÅR”
Elias och hans lillasyster följer med faster Jenny 
ut på äventyr i Vansbroskogarna. Men det visar 
sig bli lite mer äventyrligt än vad de hoppats på. 
Berättelsen skildrar äventyr i skogsmiljö och be-
handlar temat sorg och förlusten av en förälder. 
En kapitelbok för barn i åldern 9–12 år, skriven av 
Ann Fagerberg Embretsén i Falun. (Idus förlag) 
Fråga efter boken i din lokala bokhandel!

5. UNDER MY UMBRELLA 
Rutmönstrat barnparaply från Dalarnas Paraply-
fabrik, finns i flera färgställningar. Säljs av flera 
återförsäljare i Dalarna och kan också handlas 
direkt från fabriksbutiken i Malung.
paraplyfabriken.com

3

4

2

1
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Våmhusvägen 486 · Mora 
airbnb.com/h/myrangsgarden

Myrängsgården
Dalaromantik i Mora

Bjud in till bröllopsfest/släktträff/konferens! Myrängsgården har bevarad 
charm och moderna WC och kök. Gården är 285 kvadratmeter
stor och rymmer ett vardagsrum med sju meter i takhöjd och 

en enorm öppen spis, sju sovrum och ett stort kök. Laga maten själv 
eller anlita catering. Myrängsgården ligger 300 meter från Orsasjön.

Vi har bastu, badtunna, badplats, äng och skog.

NYTT FÖR I ÅR: 
Kyrkbåtsrodd direkt från vår brygga!

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

Endast slutna sällskap.
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Vintageinspiratör. Det kallar sig Erika Fahl-
gren som driver butiken Ting i centrala Falun.   
   – Jag vill göra det lätt att göra medvetna 
val, säger Erika som önskar att alla tänker till 
kring konsumtion.

I en butikslokal på adressen Gruvgatan 13 säljer 
Erika handplockade vintageplagg, accessoarer 
och inredning av hög kvalitet och fin formgiv-
ning, allt ifrån möbler och lampor till keramik 
och detaljer till hemmet. 
   – Det ska vara inbjudande att handla åter-
bruk! När man kliver in i min butik hoppas jag 
man känner att det ligger en tanke bakom 
sortimentet. När jag köper in varor utgår jag 
från stil och material och jag föredrar en lugn 
färgskala. Lite bohemstil kan man kalla det.
   Tidsspannet spänner från 1950-talet till 
1990-talet, med fokus på 1950-talet.
   – Kvaliteten på äldre möbler är oslagbar. 
Ärliga och äkta material ska det vara. Jag gillar 
naturmaterial av olika slag, som möbler av 
rotting och läder och kläder av silke, lin och 
bomull. 

En tankeställare
Vid sidan av jobbet i butiken arbetar Erika som 
marknadskommunikatör på Falu Gruva. Under 
några somrar drev hon butiken Cirkus Loppan 
på gruvområdet där hon även bor, innan hon 
startade butiken Ting för fem år sedan.
   – Ju längre jag håller på desto mer inser jag 
att det är det bakomliggande jobbet som är 
viktigast. Eftersom jag jobbar med återbruk 
kan jag ju inte beställa hem varor från en 
leverantör, utan jag åker runt och letar saker 
på loppisar och köper av privatpersoner. Och 
får jag önska mig något vill jag att momsen på 
secondhand-varor tas bort, den har ju redan 
betalats en gång när varan var ny!
   Butiken lockar allt fler kunder vilket gläder 
Erika. 
   – Jag märker att det har hänt något med 
folks mindset. Många väljer nu också att köpa 
återbruk när de letar presenter och julklappar. 
Återbruk ligger helt rätt i tiden, för en hållbar 
konsumtion är den enda vägen framåt. Sedan 
jag började med kläder och accessoarer är det 
fler yngre kunder som hittar hit.

Öppnar webbshop
Erika levererar också varor till butiken Swedish 
Nature Collaborations på Kungsholmen i Stock-
holm. 
   – På så sätt breddar jag min kundkrets. Jag 
säljer också via mitt Instagramkonto och ska 
starta en webbshop inom kort. Men att driva 
en fysisk butik har sina fördelar. Bland annat 
för att många äldre kunder kommer in och ser 
utbudet. Inte sällan ser de då saker som de 
själva har där hemma och sedan säljer till mig.
   I oktober planerar Erika att bjuda in till jubi-
leumsfirande.
   – Det blir som en nystart för butiken och då 
kommer jag att ha många fina erbjudanden, 
lovar Erika som under hösten håller butiken 
öppen tisdagar, lördagar och enligt överens-
kommelse.

Erikas bästa 
secondhand_tips
"Många drömmer om att hitta en riktig design-
klassiker till fyndpris. Det hör tyvärr till ovan-
ligheterna att stringhyllor, danska teakmöbler 
och Upsala Ekeby-pjäser i keramik väntar på 
loppisen – men en rad andra grejer finns där-
emot i överflöd i de flesta secondhand-butiker, 
så det är bara att börja leta!"

”DET HAR HÄNT NÅGOT 
MED FOLKS MINDSET”

vintagebutikting.se
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Återbrukaren

Textil
"Många secondhand-butiker svämmar över av 
textilier, som gardiner och dukar, sängkläder 
och mattor. Så nästa gång du söker ett över-
kast eller tyg att klä om dina stolar med – leta 
på loppis först! Kvaliteten är nästan alltid fan-
tastisk, meterpriset en bråkdel och du slipper 
köpa nyproducerat."

Naturmaterial
"Listan över fantastiska naturmaterial kan göras 
lång. Brickor i flätat spån, till exempel, blir en 
fin detalj i ett modernt kök. Andra tips på ma-
terial som förhöjer varje hem och garderob är 
marmor, näver, ylle, keramik, silke, läder och ge-
diget trä som tål att slipas många gånger om." 

För växterna
"Krukor. Vaser. Amplar som hänger i fönstret 
eller på väggen. Många har upptäckt vilken 
skillnad gröna växter gör i ett hem och second 
hand finns allt du behöver för att förhöja 
känslan!" 

Höstgarderoben
"En motreaktion till dagens modeindustri är 
att välja secondhand när du behöver köpa 
”nytt”. Med den enorma mängden kläder som 
skänks till secondhand-kedjorna finns det mas-
sor att välja på. Unika plagg som nästan alltid 
bara finns i en storlek – så ha tålamod."

Finskor
"Skor i äkta läder och av bra kvalitet är svårt 
att hitta och kostar mycket att köpa nya. 
Precis som när det gäller kläder minskar du 
ditt klimatavtryck när du i stället lyckas hitta 
skorna du söker secondhand. Både dina fötter 
och Moder Jord kommer att tacka dig."
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SKOGSSVAMPSRISOTTO

ROSMARINROSTADE ROTFRUKTER

GRÖNKÅLSCHIPS

RÅRÖRDA HONUNGSCHILI-LINGON

”FESTLIG MÅLTID MED 
SÄSONGENS FAVORITER”
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Denna gång tar Dalalivs kock, Sara Nyström i Insjön, tillvara höstens härligheter. 
   – Tillaga den svamp som du plockat och gillar, jag använde gula kantareller och 

karljohansvamp. Grönkålschipsen och de rårörda lingonen blir så goda tillbehör till 
risotton. Lingonen passar också jättebra till kåldolmar eller köttbullar med mos!

SKOGSSVAMPSRISOTTO 
4 dl blandade förvällda 
svampar
3 schalottenlökar
3 msk smör 
4 dl arborioris 
2,5 dl vitt vin  
1,2 l grönsaksbuljong  
3 dl riven Grana Padano 
eller parmesan  
salt & svartpeppar 

Finhacka svampen och löken 
och bryn tillsammans med 
smör i en tjockbottnad kastrull 
tills det börjar få lite färg. 
Tillsätt arborioriset och låt det 
fräsa med i cirka 30 sekunder. 
Häll på vinet och rör om or- 
dentligt med hjälp av en slev. 
Sänk värmen på plattan till 
medelhög temperatur och 
tillsätt 1/3 av buljongen. Rör 
om lite då och då så att riset 
ej bränner fast i kastrullbot-
ten. Låt risotton sjuda i cirka 
5 minuter. Tillsätt 1/3 till av 
buljongen under omrörning. 
Sjud vidare i cirka 5 minuter, 
för att sedan tillsätta reste-
rande buljong. Låt riset sjuda 

vidare i cirka 10 minuter tills 
det sugit i sig buljongen. Sam-
manlagd tillagningstid på riset 
är cirka 20 minuter. Provsmaka 
så att riset fortfarande har 
lite tuggmotstånd. Ta av från 
plattan och häll ner den rivna 
osten och rör om ordentligt, 
så att den smälter in i risotton. 
Smaka av med salt och svart-
peppar. 

ROSMARINROSTADE 
ROTSAKER  
4 morötter 
2 palsternackor 
6 schalottenlökar 
4 hela vitlöksklyftor 
15–20 kvistar rosmarin
2 msk olivolja 
1 tsk flingsalt 

Tvätta morötterna och palster- 
nackorna ordentligt med bor-
ste. Behåll hela längden på 
rotsakerna och skär dem i sma- 
la stavar. Lägg på bakplåtspap-
per på en ugnsplåt. Skala och 
dela schalottenlökarna på hälf-
ten och lägg dem på plåten 
tillsammans med hela skalade 
vitlöksklyftor och rosmarin- 
kvistar. Ringla över olivoljan 
och blanda så att den blir 
jämnt fördelad över rotfruk-
terna. Rosta i ugnen på 200 
grader i cirka 20 minuter. 
Prova med en provsticka så att 
de blivit mjuka. Ta ut ur ugnen 
och strö över flingsalt. 

RÅRÖRDA 
HONUNGSCHILI-LINGON  
2,5 dl lingon 
3 msk honung  
1 tsk flingsalt 
1/2–1 tsk chiliflakes 
1 msk rödvinsvinäger  
2 msk mild olivolja 

Blanda alla ingredienser i en 
skål och rör ihop tills honung-
en smält in i vätskan. Häll över 
i en burk med lock och förvara 
svalt innan servering. Tips! Om 
allt inte går åt vid middagen 
kokar du snabbt upp de rårör-
da lingonen och förvarar dem 
i en burk med lock i kylen, då 
börjar det inte jäsa. 

GRÖNKÅLSCHIPS 
200 g färsk grönkål 
1–2 msk olivolja 
2 krm salt 

Tvätta grönkålen och låt vatt-
net rinna av så att det mesta 
försvinner. Grovdela kålbladen 
och lägg dem på bakplåtspap-
per på en ugnsplåt. Ringla över 
olivoljan och grädda i ugnen 
på 175 grader i cirka 20 minu-
ter tills att kålen börjar få färg 
och blir krispig. Ta ut ur ugnen 
och salta. 

SKOGSSVAMPSRISOTTO 
MED ROSMARINROSTADE 
ROTFRUKTER, RÅRÖRDA 
HONUNGSCHILI-LINGON 
& GRÖNKÅLSCHIPS
(4 portioner)

Saras Smaker
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Skafferiet

4 0

SMAKRIKA
I Laknäs, Leksand, erbjuder familjen 

Erkers olika sorters korvar som Mora Salt 
& Rökning tillverkar av gårdens kött. 

Välj bland chorizo, grönpepparwurst och 
grillkorv. Storsäljaren "Laknäs" är kryd-
dad med sommarens örter och kryddor. 

erkerslantgard.se

VÄLGÖRANDE
Laga mat med naturligt och näringsrikt cashewkött. 
Det växtbaserade köttet utvinns från cashewäpple 

i samband med skörden av cashewnötter i väst-
afrikanska Senegal och affärsmodellen skapar 

arbetstillfällen för kvinnor i produktionslandet.
Facebook: Cashewmeetly

BJUD PÅ ELDOST  
Eldost av ekologisk mjölk från Karlersgårdens Mejeri 
& Butik i Hedemora. Osten är den svensktillverkade 
varianten av Cyperns halloumi, den är mild men 
smakrik och har lagom sälta. Tillaga eldosten på gril-
len, i stekpannan eller i våffeljärnet!
Facebook: Karlersgårdens Mejeri & Butik

BLOMSTER_

STRÖSSEL 
Låt sommaren hänga sig 
kvar – dekorera dina bak-
verk, desserter och maträt-
ter med strössel av blåklint 
och rosenblad. Svensktill-
verkat utan socker och 
andra tillsatser. Finns hos 
Elsas Blommor & Blad i 
Borlänge centrum. 
elsasbonoroblad.se

SKOGENS SMAKER
En nyhet från Mora Musteri är 
äppelmust med smaksättning 
av blåbär eller lingon. Du kan 
också lämna in dina egna äpp-
len till musteriet och hämta 
hem färskpressad äppelmust 
några dagar senare. 
moramusteri.se



Kreativitet och drivkraft är viktigt när du ska skapa ett företag. 
 

För att lyckas kan du behöva pengar till dina satsningar, ekonomisk 
rådgivning och nya insikter från erfarna rådgivare.  
Det finns hos oss på Almi. 
Vill du veta mer? 
Hitta oss på almi.se/dalarna

Utveckla ditt företag 
med Almi
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• Gediget hantverk • Unikt och personligt  
• Gammal tradition • Bruksföremål och presentartiklar  

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

Inget jobb är för litet!

Möbelsnickare & slöjdare

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

rogersnickare.se | 070-716 14 21 | Borlänge

 

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.

På Reboot jobbar vi med att förlänga livet på dina kläder och skor.
Ge dem en chans till. Lämna in dem hos oss för en omstart.

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

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

• Jeans
• Dunjackor
• Arbetskläder
• Och mycket annat

skomakerireboot.seBorlänge - Hantverksbyn 5 info@skomakerireboot.se

Ange kod Dalaliv och få 10 % rabatt vid inlämning av kläder och skor. Gäller t.o.m. 30 november.
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(4 PORTIONER)

#dalavego

Tillaga matvetet i grönsaksbuljongen i en kast-
rull. När det kokat upp vrider du av plattan och 
låter matvetet svälla på eftervärme i cirka 20 
minuter. Matvetet är klart när det är mjukt och 
har lite tuggmotstånd. Låt svalna. 

Hacka vitlöksklyftorna och chilin fint och blanda 
med persiljan. Tärna tomaterna och rödlöken i 
små bitar och blanda i. Pressa över saften från en 
lime och blanda i rapsoljan. Tillsätt matvetet och 
ställ svalt ett tag före servering. Serveras med 
stekta skivor av grillost samt pesto efter smak.

Murboannas är ett litet mejeri med kafé och butik i Borlänge. Här kan du fika och äta 
lunch, kika in i mejeriet och handla hem närproducerade delikatesser från gårdsbutiken.

 – På Murboannas lagar vi mat av rena råvaror, med stor omsorg om djur och natur. 
Då vet vi att det smakar riktigt bra, säger kocken Anne-Li Silwferbrand. Vi vill 

bidra till ett vackert Dalarna med öppna landskap, en levande landsbygd 
och blomstrande småföretag. I det här receptet har jag gjort en dalavariant av 

en klassisk rätt från Libanon. I stället för bulgur som det är i originalet, 
använder jag matvete som odlas av en granngård här på Tunaslätten.

Tunaslättens tabbouleh med grillost
2 dl matvete 
3 dl grönsaksbuljong
2 klyftor vitlök 
1 röd chili
2 dl hackad persilja
4 stora tomater eller 10 cocktailtomater 
1 liten rödlök  
1 lime 
0,5 dl rapsolja 
Murboannas grillost
grön pesto – på burk eller 
gör din egen

murboannas.se
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Den kompletta presentbutiken!

Borganäsvägen 31, Borlänge   0243-20 09 00

Blommor - Inredning  
Skafferiprodukter

Elsas bönor och blad   elsasbonorblad

Din blomsterbutik
i Borlänge centrum

Besök vår webbshop  
www.elsasbonoroblad.se

www.onskehuset.se

LIFESTYLEBUTIK I BORLÄNGE CENTRUM

www.hermansbistro.se

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

Med kunden i centrum sedan 1903

Helservice ∙ Reparationer
Täthetsservice ∙ Band- och länkbyten

Batteribyten – även guldur m.m.

Vi tar hand om din klocka
Certifierad urmakare – egen verkstad

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

www.mattsmattor.se

De Luxe - vår bästa entrématta. 
Rullar inte upp sig i hörnen och 
skyddar golvet mot väta.
Färger: beige, grå, röd och svart.

 Bredd 100 cm 299:-/lpm
 Bredd 130 cm 399:-/lpm
 Bredd 200 cm 599:-/lpm

Stoppa smutsen 
i entrén!
Entrémattor - finns i priser från 198:-/lpm i bredd 100 cm 
och 396:-/lpm i bredd 200 cm.



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

www.mattsmattor.se

De Luxe - vår bästa entrématta. 
Rullar inte upp sig i hörnen och 
skyddar golvet mot väta.
Färger: beige, grå, röd och svart.

 Bredd 100 cm 299:-/lpm
 Bredd 130 cm 399:-/lpm
 Bredd 200 cm 599:-/lpm

Stoppa smutsen 
i entrén!
Entrémattor - finns i priser från 198:-/lpm i bredd 100 cm 
och 396:-/lpm i bredd 200 cm.
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Hej Lotta Backlund, ny arrendator av 
Viborgs holme i centrala Rättvik. 
Hur hamnade du där? 
   – Det var Helena Back, på kommunens 
näringslivskontor, som kontaktade mig efter-
som hon trodde att platsen skulle passa mig. 
Hon tog fram tio gamla nycklar och så gick 
vi dit och kikade. När jag såg motivet av en 
uggla på ett av dörrlåsen kändes det som ett 
tecken. Mitt naturturismföretag heter Green 
Owl Travel och har en uggla i logotypen… Men 
innan jag kunde fatta ett beslut satt jag på ön 
i en vecka och bara kände in stämningen. Sen 
hoppade jag på möjligheten och nu tycker jag 
att jag har hittat hem. En gäst som återkom 
många gånger i sommar sa att det sämsta med 
Viborgs holme är att man inte vill gå härifrån. 
Jag håller med, det går liksom inte att lämna 
platsen.

Beskriv miljön som väntar besökarna!
   – Viborgs holme är som en fridfull och natur-
skön oas! Fastän den ligger i centrala Rättvik, 
inne på campingen vid Enåbadet, så känns det 
som att man är mitt ute i skogen. Det är ju en 

ö så för att komma hit behöver man gå på en 
liten bro över Enån. Det går också att komma 
vattenvägen förstås, med kanot, kajak och 
SUP. På Viborgs holme ska man ta sig tid, unna 
sig en stund i hängmattan med en lånad bok 
eller luta sig tillbaka mot någon av de vack-
ra timmerbyggnaderna från 1600-, 1700- och 
1800-talet. För den som vill aktivera sig finns 
olika trädgårdsspel och en rolig upplevelsestig 
med gammaldags femkamp. Det finns också 
möjlighet att bada i ån som ringlar sig runt ön. 

Under sommaren startade du ett träd-
gårdskafé.
   – Ja, jag vet inte hur det gick till men helt 
oväntat blev jag med kafé. Det var nog platsen 
som bestämde det åt mig. I början var allt väl-
digt nytt och jag lärde mig nya saker varje dag, 
men med tiden kändes det både naturligt och 
fantastiskt roligt. Gästerna har varit så härliga 
och tacksamma. Under sommaren har min per-
sonal och jag serverat fika med hembakt bröd, 
vegansk Rättviksglass och matiga smörgåsar 
med olika vegetariska pålägg och röror. Alla 
bakverk var laktosfria eller veganska. Jag ville 
ha så mycket lokala och ekologiska råvaror och 
produkter som möjligt på menyn, så Baka Kaka 
i Rättvik bakade kardemumma- och kanelbul-
lar, vi sålde praliner från Dala Choklad och 
dryck från Mora Bryggeri och Mora Musteri. Vi 
själva bakade kakor och pajer och gjorde egen 
citronlemonad och syrensaft. 

Nyfiken på

”Alla bitar 
föll på plats 
när jag kom 
till Viborgs 
holme”
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Hur blev din första sommar på holmen? 
   – Den blev så bra! Folk kom och fikade och 
stannade kvar länge, satt och njöt precis som 
jag önskat. I samarbete med en lokal instruk-
tör arrangerade jag yoga med hälsofrukost och 
jag hade även aktiviteten ”Jakten på trollgul-
det” – ett roligt skogsäventyr för barnfamiljer. 
I samarbete med Vuxenskolan arrangerade vi 
en täljkurs och så hade vi en härligt färgglad 
konstutställning som kontrast mot de gamla 
byggnaderna. Mot slutet av sommaren kom ett 
tiotal fiolspelare på besök och fyllde platsen 
med musik till mina gästers glädje. Nu har jag 
har massor av idéer för nästa sommar! 

Och vad händer i höst?
   – Om vädret blir bra så hoppas jag kunna er-
bjuda olika aktiviteter. Jag vill i alla fall bjuda 
in till våffelkvällar vid elden och funderar på 
att arrangera barnkalas och teambuilding för 
mindre grupper. I den gamla bagarstugan från 
1747 finns en bastu som jag gärna skulle vilja 
renovera och hyra ut. Säkert är i alla fall att 
jag är på Viborgs holme för att stanna. Om allt 
går som planerat skriver jag snart ett långsik-
tigt avtal med kommunen. 

greenowltravel.se
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Mån–tor 10–18
Fre 10–16 ∙ Lör 11–14 
Österbyvägen 26
0225-71 17 04
mur-kaminkultur.se HEDEMORA

Nytillverkad 
vedspis! 
Miljögodkänd 
& CE-märkt.

200 kvm härlig blandning av
 blommor • inredning • kläder

Åsgatan 59 · Hedemora · 0225-100 25   blomsterstuganhedemora

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

Vardagar 10–18, lördagar 10–14

H
andplockat mode för dig

www.duvan.w.se
Åsg 74 - HEDEMORA - 0225-157 00
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Mys in hösten med oss 
på Karlfeldtsgården

Välkommen!
Torsdag–söndag 11–16 

Brunnbäcksvägen 50, Karlbo

För mer information och bokning: 
Maila tvakullor@gmail.com eller ring 073-804 59 59
Följ oss på Instagram: tvakullor

Vi erbjuder:
HEMLAGAD LUNCH 

& FIKABRÖD 
CATERING  

MINNESSTUNDER, 
BRÖLLOP & FEST  

INREDNING & HANTVERK  
NYHET! JULBORD

Morfars 
Kammare

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

Antikt · Allmoge 
Retro · Loppis

Mer info samt öppettider 
se Facebook, Instagram 

eller morfarskammare.com

Köper hela eller delar av hem

lundboden.se 

Välkommen till vår 
mysiga gårdsbutik

Härlig inredning i lantlig miljö

Varmt välkomna 
att besöka oss!
Följ oss gärna på 

Instagram/Facebook, 
där hittar du också 
aktuella öppettider.

C:a 15 min 
från Hedemora

Lundbo 10 
Dala-Husby
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Alexandra Lorenz bilder väcker vårens odlarlust 
redan nu. Efter sju år som fotomodell i Euro-
pa, USA och Kina, längtade Alexandra efter 
ett liv nära naturen. Hon landade på en gård 
i By Kyrkby i Avesta där hon nu startat kafé, 
inredningsbutik och snittblomsodling med 
självplock.  
    – På våra åkrar odlar vi många olika sorters 
blommor, småskaligt och giftfritt, och i mina 
buketter använder jag bara material från natu-
ren, det som finns tillgängligt där och då. Varje 
årstid bjuder på något fint, tycker Alexandra 
som är utbildad avspännings- och stresspeda-
gog, läser till trädgårdsmästare och drömmer 
om att skapa en hälsoträdgård hemma på 
Blomsterlycka gård.
blomsterlyckagard.se

”Om jag bara fick välja att odla en sommar-
blomma skulle jag välja rosenskära, Cosmos 
bipinnatus. En underbar sommarblomma med 
stort användningsområde och lång blomnings-
tid. Rosenskära finns i många olika färger och 
höjderna varierar från 50 till 120 cm. Jag förod-
lar den inomhus på våren för att få tidigare 
blomning men det går precis lika bra att så den 
direkt på friland när jorden blivit uppvärmd. 
Min favoritsort heter Double Click Rose Bonbon 
och har stora dubbla blommor i en fantastisk 
lavendelrosa färg.”

INSPIRATÖREN

”Ge blommorna en chans att glänsa i 
ytterligare några dagar – förläng deras 
liv i ett bad. Perfekt för trötta sommar-
blommor som börjar ge upp! I det här 
zinkbadkaret badar olika dahlior, astrar, 
rosenskäror och rudbeckior i en färg- 
sprakande blandning.”

Foto: Alicia Holmberg
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”Jag har en förkärlek till gamla trälådor med 
vackert naturligt slitage. Man kan aldrig ha för 
många... Jag fyndar mina lådor på loppisar och 
använder dem flitigt. Här har jag skapat ett 
arrangemang med varma toner där bland annat 
dahlian Cornel Bronze och solrosen Velvet 
Queen tar plats. Att återbruka gamla trälådor 
är snyggt, hållbart och snällt för plånboken."

”Det blommar så fint på vår blomsteräng nu. Vi 
har sått ettåriga blommor som vallmo, blåklint 
och honungsfacelia, ett riktigt smörgåsbord för 
alla viktiga pollinatörer. Har du en liten lucka i 
din trädgård? Gör en insats för den biologiska 
mångfalden och så en liten blomsteräng. Det 
finns färdiga blomsterblandningar att köpa som 
gynnar våra surrande hjälpredor."

”Amaranth Coral Fountain är en ny bekantskap 
för mig i år och jag kommer definitivt att odla 
mer av den nästa år. Denna amarantsort blom-
mar med långa hängande milt korallfärgade 
svansar. Perfekt till maffiga buketter!”

”Sensommarens vackraste pynt! Det finns 
många vackra blommor som du kan deko-
rera bakverk, sallader och mat med. Tips 
på ätbara blommor är blåklint, ringblom-
ma, pensé och kamomill.”

Foto: Alicia Holmberg

Foto: Alicia Holmberg

Foto: Alicia Holmberg
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dalarnadesign.se
Åsgatan 26, Falun
0771-30 03 22
info@dalarnadesign.se

Ljusstakarna i serien Berget
Har borrkärnor upptagna från 100-500 meters djup.
Sen är borrkärnorna riktigt unika och faktiskt
1,5 miljarder år gamla, det är så man har åldersbestämt
berggrunden där man borrat upp dessa borrkärnor.

KÖP HÄR!
dalarnadesign.se
Åsgatan 26, Falun
0771-30 03 22

Paketpris: 3st från 995 :-
LJUSSTAKAR

Ljusstakarna i serien Berget
Har borrkärnor upptagna från 100-500 meters djup.
Sen är borrkärnorna riktigt unika och faktiskt
1,5 miljarder år gamla, det är så man har åldersbestämt
berggrunden där man borrat upp dessa borrkärnor.

KÖP HÄR!

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

Paketpris: 3 st från 995:-
LJUSSTAKAR

Ljusstakarna i serien Berget
Har borrkärnor upptagna från 100-500 meters djup.
Sen är borrkärnorna riktigt unika och faktiskt
1,5 miljarder år gamla, det är så man har åldersbestämt
berggrunden där man borrat upp dessa borrkärnor.

KÖP HÄR!

LJUSSTAKARNA I SERIEN BERGET 
Har borrkärnor upptagna från 100-500 meters djup 
ur Dalarnas berggrund. Alla borrkärnor är unika 
och daterade till 1,5 miljarder år gamla.
Det är så man har åldersbestämt berggrunden där 
man borrat upp dessa borrkärnor i området 
Bjursås/Grycksbo utanför Falun.
 

emylittle.se
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Jul i Säter

För det senaste, följ oss på: facebook.com/julisater
I Säter. Där julen är som förr.

känn stämningen
i trästadens mysiga kvarter
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Snälla trädgården, nu orkar jag inte med dig 
något mer. Vissna fort! Sedan ska jag äta upp 
resterna från dig och fylla stora vaser och krus 
med dina sista blommor – som ett tack för allt 
och en önskan om frid och vördnadsfull vila. 
   September, oktober och november. Nu 
väntar nedräkningens och melankolins tid. 
Och återuppbyggnadens, som en efterlängtad 
vistelse på vilohem. Ett sådant där gammaldags 
vilohem med sköterskor, frasiga manglade säng-
kläder, ryggrad, struktur och tider att passa. Du 
vet vad du får och slipper tänka och engagera 
dig så förtvivlat hårt. Rutiner helt enkelt. 
   Där hemma är husvagnen i förvar och party-
tältet nedmonterat. Ute regnar det småspik och 
blåser en vinande storm. I trädgården står en 
ensam studsmatta och en plastpool som undrar 
om detta är livets slutskede. Är det nu som vi är 
färdiga för soptippen? 
   Höst. Smaka på ordet! Visst smakar det tratt-
kantareller? Och känn! Visst luktar det multna-
de löv? Den första morgonen med nattfrost och 
sol. "Minns i november den ljuva september." 
Dessa soliga dagar med hög och klar luft. Helt 
plötsligt känns dagarna som en bättre version 
av sommaren. Men det är då som det stora 
vemodet rullar in… 

   Tänk så olika våra känslor inför den stundande 
hösten kan vara. En del av oss människor mår 
dåligt och känner melankoli och rädsla för 
mörkret, medan andra, som jag själv, bara kän-
ner lugn och ro och själslig frid. Helt plötsligt 
vill jag koka kalops och göra kålpudding, städa 
och pynta, tända ljus och se en hisnande bra 
brittisk tv-serie. Likt en ekorre ”boar” jag in mig. 
Det låter ju så mysigt, eller hur? 
   Men vardagen då, Daniel? Den långa, trista, 
tråkiga och grå vardagen – hur i hela världen 

ska en människa orka med den? Sena, mörka 
eftermiddagar i november när det måste hand-
las och åkas hit och dit. När hundar ska rastas, 
trötta ungar aktiveras och relationer vårdas. 
Dessutom ska du hinna sjunga i kör och gå på 
yoga. Lönearbete och ekorrhjul. Inga ljus orkas 
tändas, inga pynt orkas pyntas. När en vanlig 
förbaskad dusch och en köttfärssås känns som 
en resa till månen. En påse med färdigriven par-
mesan till köttfärssåsen får bli enda lyxen livet 
har att erbjuda. 
   Men om du blundar kan du tro att du sitter 
i ett italienskt kök någonstans i Toscana och 
att det är familjens kulinariska överhuvud, "la 
grande madre", som i minst fyra timmar kokat 
denna härliga skapelse till mat. 
   Ja, hur klarar man av vardagen i höst? Själv 
lägger jag benen på ryggen och drar, inte 
bokstavligen utan in i min hjärnas vindlande 
skrymslen. Jag drömmer, fantiserar och lever i 
min inre värld där allt kan hända. Jag ger mig 
själv rymd i schemat, rymd att göra lugna och 
snälla saker för mig själv. Jag syr, målar och 
tecknar, virkar, broderar och skriver. Däremellan 
jobbar jag på mitt lönearbete och går långa 
promenader med min hundkompis. Genom mina 
ljuvliga fantasier tickar vardagen sakta men 
säkert på.

FUNDERINGAR FRÅN EN FRODIG OAS

     Jag ger mig själv 
rymd i schemat, 
rymd att göra lugna 
och snälla saker för 
mig själv.

Lugnet efter stormen

Daniel Eriksson
Illustratör
illustrator-danieleriksson.com



Kropp
& själ
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SOVA UTE
Ge livet en ny dimension – somna under stjärnhimlen! 
Innan du övernattar ute i naturen, kan du börja med 
att sova på balkongen eller i trädgården. Välj en plats 
i lä och klä dig varmt med underställ och mössa. 
Vem vet, kanske sover du extra skönt utomhus i 
friska luften? 

MORGONMYS
På Holy Moly i Leksand 
fann vi denna randiga 
kimono i unisexmodell. 
Mönstret är handtryckt 
på 100 % bomullstyg och 
kimonon finns i färgerna 
indigoblå och gråbrun.  
Instagram: holymoly15b

VÄRMER HÄNDERNA
Håll dig varm genom att 
lägga ett par handsydda 
värmepåsar med vete i 
dina fickor. Värm påsarna i 
mikron – eller kyl ner 
dem i frysen om du vill 
ha en kylande effekt. 
Finns i olika färger och 
mönster och tillverkas
av Sew Swedish i Siljansnäs.
sewswedish.se

FIN MED NATURLIG FIL
Efter sommarens barfotaliv 
blir fötterna glada för lite 
omtanke. Fotfil i sandsten 

från Orsa Stenhuggeri.
orsasten.se

HANDGJORDA TVÅLAR 
Nystartade företaget Strimma i Insjön, 

som öppnar gårdsbutik framöver, 
säljer fyra sorters tvålar som tillverkas 

för hand i Småland: en vardagstvål 
med bivax, en honungstvål som pas-
sar torr och känslig hy, en citrustvål 
med frisk doft och en gammaldags 

talgtvål som rengör effektivt.
Facebook: Strimma

23_24/10 HELHETSMÄSSA 
FÖR KROPP, SJÄL & HJÄRTA
Innehållsrik helg på Orsa hembygdsgård med 
många utställare och servering av mat och fika. 
Köp vackra kristaller, få vägledning, lyssna på 
föredrag eller koppla av med en skön massage!
Facebook: Orsa Mässan – Kropp, Själ & Hjärta

25_26/9
Hälsomässa för 

kropp, själ och natur 
på Rättviksparken.

halsomassa.net
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• Nytillverkning av timmerstommar
• Ny- och tillbyggnader  

• Renovering av äldre timmerhus 
• Traditionell snickeri- & byggverksamhet

• Beställningssnickerier

Äkta timmerhus 
från Dalarna

Backa Snickeri
& Timmerhus

Rättvik ∙ 070-549 09 45

Byarna runt Siljan har egna recept och namn 
på tunnbröd. I Rättvik kallas det tuttul 
när man rullat ihop brödet med pålägg. 

Vårt recept bygger på ett gammalt 
Rättviksrecept. Tunnbröd funkar till allt! 
Till frukost, som korvbröd och förrätt.

Vasagatan 12, Rättvik · 0248-109 37 · tuttul.nu

En gammal handelsbod 
mitt i Rättvik

VÄLKOMMEN TILL 
RÄTTVIKS HEMSLÖJD 

VARDAGAR 10–18 
LÖRDAGAR 10–14

rattvikshemslojd.se

Torget, Rättvik
0248-100 86
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Rättviks naturmuseum 
Utställning om meteoriten, 

          Siljansringen, 
dess geologi, 

växt- och djurliv
NYHET ”Hands-on” 

Rättviks kulturhus
Tfn 0248-701 95
rattvikskulturhus.se
Facebook • Instagram

Rättvik, Boda & Ore bibliotek 
• Publika datorer • Fritt WiFi • Dags- och  
veckotidningar • streamingtjänster m m

Rättviks kulturhus
13 sep–9 okt
Rättviksgruppen
Tio Rättvikskonstnärer visar 
sina alster i entréhallen 

Program i höst:  
Röda Korset Rättvik 100 år • Höstlovskul •  
Digidel • Seniormässa • Gaminghörna •  
Digital bokcirkel • Boktipsarfrukost • 
För fler utställningar och program se  
  rattvikskulturhus.se

R Ä T T V I K S  K U LT U R H U S    
Bibliotek • Konsthall • Naturmuseum • Bildarkiv

Rättviks konsthall
18 sep–28 nov
Konst i Dalarnas  
Medlemsutställning
16 okt–28 nov
Inger J Rasmussen, 
Textilintarsia

Boktipsarfrukost kl 9
Ons 8 sep, ons 6 okt,  
ons 3 nov, ons 1 dec

Föranmälan 0248-701 95,  
bibliotek@rattvik.se 
Kostnad: 20 kr/person

       Jeg trodde jeg så

Öppettider:
mån–fre 11–18 
lör 10–14
sön 12–15

FLORA
Johannas} }

www.johannasflora.se · 0251-100 66 · Älvdalen

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! 

Stiftsgården Rättvik

www.stiftsgardenrattvik.se • 010-160 80 00

Nu öppnar Stiftsgården
för lunch igen

Efter ett år med drive thru kan 
vi nu öppna vår uppskattade 
buffé igen. 
Öppettider: kl. 11:30–13:30
Pris: 105 kr (barn 5-12 år 60 kr)
Välkomna till Stiftsgården på lunch!
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BOK-
BLADET 
Nya eller äldre titlar i bokhyllan, alla med 
dalakoppling till författare eller innehåll. 
Fråga efter böckerna i din lokala bokhandel!

EN HERRGÅRDSSÄGEN
Selma Lagerlöf
Koppla av med en klas-
siker i höst, en av Selma 
Lagerlöfs mest älskade tit-
lar. I ”En herrgårdssägen” 
berättas om herrgårdspoj-
ken och studenten Gunnar 
Hede som förlorar sitt för-
stånd men förs tillbaka till 

verkligheten genom den unga Ingrid. Hon 
får en svår uppgift när hon ska läka Gunnars 
sinnessjukdom med sin passionerade kärlek. 
   Selma var den första kvinnan i Svenska 
Akademien och den första kvinnliga Nobel-
pristagaren i litteratur. Från år 1897 bodde 
hon i Falun och på Dalarnas museum finns 
hennes bibliotek och arbetsrum bevarat. I 
Falun skrev Selma även ”Nils Holgerssons 
underbara resa genom Sverige”, ”Jerusalem” 
del 1 och 2 och ”Herr Arnes penningar”.

MENINGEN MED LANDET: 
MIN VÄG TILL ETT 
JORDAT LIV
David Jonstad, Ordfront 
förlag
När David Jonstad och 
hans familj flyttar till den 
lilla gården i Dalarna med 

drömmen om ett mer självförsörjande 
liv, har han inga illusioner om att livet på 
landet bara kommer att bli enkelt. Det han 
inte är beredd på är hur svårt det är att ta 
sig loss ur det kravfyllda prestationssamhäl-
lets grepp. Hur gör man egentligen för att 
sakta ner? För att bryta den inlärda strävan 
efter tillväxt och konsumtion? Helt enkelt, 
hur gör man för att bli mer jordad?

ELDSJÄLAR I UTMARKEN 
Victoria Törnqvist, 
Votum Förlag 
För många framstår kan-
ske fäbodliv som exotiskt 
eller väldigt gammal-
dags. Men tänk om det 

i själva verket är dessa ofta mångsysslan-
de småbrukare som bär framtiden i sina 
händer? I denna bok möter vi 2000-talets 
fäbodbrukare i Dalarna. Idogt arbetande 
småbrukare som sommartid flyttar till skogs 
med sina djur, ofta till små gråtimrade stu-
gor utan el och vatten. Kanske är det dessa 
människor som egentligen lever i världens 
mitt, som allra mest klarsynt ser vad som 
håller på att hända med jorden och faktiskt 
försöker leva därefter?

NÄR DJUREN VAKNAR: 
GLORIAN
Hanna Blixt, Historiska 
Media
Ett nytt virus har precis 
svept över jorden och 
under virusutbrottet har 
människorna tvingats ta 
ett steg tillbaka, vilket 
ger plats för djuren att ta 

sig in i samhällena. När livet börjar återgå 
till det normala vill djuren inte backa undan 
utan börjar av någon anledning att uppträ-
da aggressivt. Glorian är en dystopisk spän-
ningsroman berättad ur fyra människors 
perspektiv. Ska de lyckas stoppa de krafter 
som vill mörklägga orsakerna till händel-
serna innan djuren tar över helt? Dystopisk 
spänning i övervakningens tid. Boksläpp 11 
oktober.   
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NAMN Marika T Styhr  BOR Gustafs i Säter 
YRKE Porträttfotograf  HEMSIDA marikatstyhr.se

Som barn tog Marika föräldrarnas kamera i smyg för 
att ge sig ut och fotografera kattungar. I dag jobbar 
hon heltid som porträttfotograf med egen studio.  
   – Jag har valt att fota människor, för det är det jag 
tycker är allra roligast. Att genom bilder pausa tiden 
och fånga speciella ögonblick, det ger fina minnen. 
Man ångrar ju sällan bilder man tagit, bara de man 
aldrig tog…

Rekvisita spelar en viktig roll i dina bilder.
   – Ja, på loppisar och auktioner hittar jag fina 
stolar, korgar och trälådor som jag använder mig av. 
Kunderna får gärna ta med sig egna saker också, som 
en nalle eller en pläd, vilket ger bilden en mer per-
sonlig känsla. Jag jobbar också mycket med blommor 
och kransar som jag gör själv och så har jag en gar-
derob med kläder till nyfödda och långa klänningar 
till gravida. På somrarna erbjuder jag temafotografe-
ringar som nallefika eller seglartema med zinkbalja i 
en bäck. Och inför jul erbjuder jag fotografering med 
julrekvisita.

Hur väljer du platserna utomhus? 
   – Jag har några smultronställen i mitt närområde 
som jag vet hur de ser ut under olika årstider. Några 
dagar innan fotograferingen åker jag ut och kikar på 
hur ljuset faller just den tidpunkt vi valt. Då kollar 
jag också så att inte något annat förändrats i miljön, 
att inte trädet jag ska hänga upp en gunga i huggits 
ned...

Hösten är en fin årstid för fotografering. 
   – Verkligen! När kunden önskar höstkänsla i bild- 
erna ser de oftast färgsprakande natur framför sig, 
med gula, orangea och röda nyanser. Själv gillar jag 
senhösten, med den dova och mörka stämningen 
som man kan få i november. Inför en höstfotografe-
ring rekommenderar jag att man klär sig i lager på 
lager, gärna i en tjock tröjva. Att hålla sig till samma 
färgtema är alltid bra och att man hellre bär ljusa 
kläder än mörka. 

Från USA har du snappat upp några roliga trender!
   – Jag försöker hänga med och se vad som gäller 
just nu. Till exempel har barntemat ”smash the cake” 
verkligen slagit igenom. Då gör vi först en klassisk 
fotografering med rekvisita och avslutar med att 
barnet får förstöra en tårta som jag dekorerat utifrån 
kundernas önskemål. Mjölkbadsfotografering är 
också ett roligt och ganska nytt barntema! 

6 0
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På tapeten

NY BUTIK 2: MRS SAND SECOND HAND
Efter att länge ha burit på en affärsidé och 
varit på jakt efter en trevlig lokal, öppnade 
Jill Sand nyligen en egen butik vid Geislerska 
parken mitt i Falun. 
   – Det här är en modern secondhand- och 
lifestylebutik för mode, möbler och inredning. 
Jag tar emot trendiga klädesplagg, skor och 
accessoarer i bra skick som jag sedan säljer på 
kommission. Varorna som lämnas in bör inte 
vara äldre än tre år och varumärken som ofta 
efterfrågas är Rodebjer, Acne, Karin Wester och 
speciella plagg från H&M, berättar Jill. 
   Efter att ha haft öppet i några veckor har 

NY BUTIK 1: GODSHALLEN BYGGNADSVÅRD
I en tidigare godshall intill järnvägen på Thun-
bergs gata 10 i Rättvik, har Michael Eklund 
precis kommit på plats med sitt nystartade 
företag. Idén väcktes när han skulle renovera 
familjens hus i Stumsnäs.
   – Jag saknade en byggnadsvårdsbutik i 
Siljansområdet, så då öppnade jag en sådan 
själv. För mig är det viktigt att lyfta hållbarhet 
och återbruk och se till att gamla saker får nya 
hem, som dörrar, vedspisar, beslag med mera. 
Det känns som en god gärning. Jag säljer också 
linoljefärg från Ottossons Färgmakeri och kalk-
färg som tillverkas i Laknäs i Leksand.
godshallen.se

TAPET MED TATUERARENS TOLKNING
I samarbete med Ludvikaföretaget Kullastintan 
har tatueraren och väggkonstnären Hans Lin-
doff precis släppt en tapetkollektion. Hans dri-
ver tatueringsstudion Purplehaz Studio i Falun 
och kurbitsmotivet är ett ofta återkommande 
motiv i hans konst och tatueringar. Tapetkol-
lektionen består av ett stilistiskt kurbitsmöns-
ter och finns i flera färgställningar.
kullastintan.se

hon fått mycket positiv feedback från kunder-
na.
   – Det här blev verkligen en lyckoträff, jag 
känner att jag satsat på rätt affärsidé i rätt 
tid. Många uppskattar att butiken ser fräsch 
och sober ut, och att sortimentet ser nytt ut. 
Jag har också haft många givande samtal med 
ungdomar som jag upplever är otroligt miljö-
medvetna och har bra koll på hållbarhet, säger 
Jill som du träffar på Bergslagsgränd 2 D. 
Instagram: Mrs Sand Second Hand
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NYA ÄGARE AV BYGGNADSVÅRDSBUTIK
Under åtta år drev Annica och Peter Skog-
lund butiken Falu Antik & Byggnadsvård, först 
vid Falu Gruva och sedan i Ängesgårdarna i 
Borlänge. Nu har paret sålt verksamheten till 
Sandra och Jan Henriksson som flyttat butiken 
till Toftbyn utanför Falun.
   – Det var inte alls planerat att vi skulle ta 
över. Det var när vi besökte butiken som vi 
läste på en skylt att den var till salu. Vi hade 
ju länge pratat om att starta en byggnads-
vårdsbutik och nu fanns chansen mitt framför 
oss, så då var det bara att blunda och köra. Vi 
älskar gamla saker, brinner för återbruk och 
ska fortsätta driva butiken i Annicas och Peters 
anda. Vi säljer gamla renoveringsdelar till 
hus och är återförsäljare av linoljefärger och 
beslag med mera. Vårt mål är att utöka sorti-
mentet med lokala produkter, samarbeta med 
lokala hantverkare och öppna ett sommarkafé. 
Och om vi hinner hoppas vi kunna bjuda in till 
julmarknad redan i år, säger Sandra.
   Paret lever som de lär. De har själva reno-
verat gården de bor på, Sandras släktgård där 

hon är sjätte generationen.
   – Ingenting var gjort sedan 1880, så vi fick ta 
bort det mesta tills det bara var timmerväggar 
kvar. I sommar har vi renoverat det gamla stal-
let med hjälp av återbrukat material och det 
är där vi har butiken nu. Det är viktigt att vi 
tar vara på byggnadsmaterial som redan finns. 
Och man kan mycket mer än vad man tror, 
annars är det bara att fråga sig fram, tycker 
Sandra.
faluantik.se

HAR ÖPPNAT YOGASTUDIO VID STYRSJÖN
I Sofia Karlssons nya yogastudio i Leksand 
erbjuds bland annat klasser i yinyoga.
   – Yogan har varit ett så bra verktyg för mig 
själv, den har fått mig att må bättre i både 
kroppen och knoppen, så nu drivs jag av att 
sprida den till så många som möjligt. I yinyo-
gan använder vi oss av passiva positioner med 
en lätt, mjuk stretch som utförs i stillhet och 
medveten närvaro. Varje position hålls i tre till 
fem minuter vilket lugnar sinnet och bearbetar 
bindväv, leder och ligament. 
   Vem passar yinyogan för? 
   – Jag tycker att den passar alla! Här på My- 
Space yogar du utifrån dina egna förutsätt-
ningar, så länge du lyssnar på din kropp så blir 
det bra. Med hjälp av olika hjälpmedel, som fil-
tar och bolster, anpassar du positionerna efter 
dina egna behov. Yinyogan är extra välgöran-
de för den som har långvarig stelhet, känner 
sig trött eller har en kropp som smärtar. Den 
passar också den som har humörsvängningar, 
känner sig överstimulerad eller har många 
tankar som snurrar. Genom att yoga uppnår du 
mer balans i livet! 
   Sofia erbjuder också yoga på SUP-bräda och 
samarbetar med Johanna Ramsell som leder 

klasser inom yin-, hatha och vinyasayoga. 
myspace.bokamera.se
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Håll öronen öppna för ny musik från Dalarna. 
Dalapop är ett regionalt resurs- och produk-
tionscenter för populärmusik. På vår hemsida 
dalapop.se tipsar vi om aktuella händelser, 
kommande evenemang och nya artister från 
länets breda musikscen.

ANNONS

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

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

musiken från den gångna månaden.

Ny musik från Dalarna!

MARIGOLD 
Back Into The Jungle

RADIOHIMLEN FEAT. 
LINN EDLUND 

Brevroman

CHRIS NOAH, 
MIKE EMILIO 

Spare Me A Dime

ZONE ZERO 
Screams From 

The Valley

PETER ÅBERG
Dagen du dör

MARTIN RIVERFIELD 
& THE WHEELS 
OF FORTUNE

Rhinestone Suit 
And An Old Guitar

Lyssna på Spotify

BRODER
HENRIK RAPP

När jag vänder mig om

HOLMES 
Heal

6 4
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25/9 LANDGÅRDSKALASET
Familjen Gustafsson bjuder in till höstmark-
nad hemma på bondgården i Häradsbygden 
i Leksand. Handla hantverk, nyskördade 
grönsaker och potatis, nybakat kaffebröd och 
matbröd och produkter som tillverkas av mjöl-
ken från gårdens kor. Ostkakan med saffran är 
en favorit!
landgardens.se

•Kalendarium

22/10 JAKOB HELLMAN
I början av året släppte Jakob Hellman nytt al-
bum och i höst gör han en stor Sverigeturné. 
Nu återvänder en av den svenska pophistori-
ens mest älskade och saknade artister till sin 
gamla hemstad för att spela på Magasinet.
magasinetfalun.se

4–10/10 
FORMVECKAN DALARNA 2021
Återigen visar länets största designevene-
mang skaparkraften i Dalarna genom att sam-
la verksamma inom form, design och arkitek-
tur. En vecka med utställningar, aktiviteter, 
workshops och föreläsningar runt om i länet. 
Årets tema är ”Berättelser från landsbygden”.
Facebook: Svensk Form Dalarna

30/10 PREMIÄR FÖR 
”SÅ MYCKET BÄTTRE”
I höst blir den populära TV 4-serien ännu 
bättre, för då medverkar dala-artisterna 
Moonica Mac och bröderna Gustaf och Viktor 
Norén. Vi ser fram emot en höst i deras musi-
kaliska sällskap!

25/9–30/11 ÅLEVANGELIET
Patrik Svenssons hyllade bok, Augustpris- 
vinnaren ”Ålevangeliet”, blir nu en rörande, 
humoristisk och existentialistisk scenföre- 
ställning om att försöka hitta hem. Pjäsen 
har urpremiär på Dalateatern i Falun den 
25 september och spelas sedan där och på 
andra orter i Dalarna under hösten. 
dalateatern.se
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En äkta och omsorgsfull matupplevelse

Matspiran

Samla vännerna och boka bord i lilla gårds- 
restaurangen Fejset, eller få en oförglömlig 
kväll tillsammans på ett matlagningsevent. 

Kocktips, samhörighet, god service, 
mysig miljö och en smakresa utlovas.

Bröllop, dop, minnesstunder, firmafester 
– vi löser det mesta inom mat.

Välkommen till sann matglädje i Mockfjärd!

070-551 78 89 • matspiran.se • marie@matspiran.se

I vår gårdsbutik finns primabröd 
och sekundakartonger

Öppet med självbetjäning
måndag–torsdag 08–20, fredag 08–16

Gårdsbutik Hulån 28,
Dala-Järna, 0281-133 90
pyramidbrod.se

Ett exklusivt knäckebröd 
för alla tillfällen

– alltid gräddat i vedeldad ugn

Veckans rätt, smörgåsar, 
sallad, fika, matbröd m m. 

Mat och fika i härlig 
miljö året runt.

Snöån 15, Dala-Järna · 070-261 66 93
ryggasstugan.com

Tradgardstorpet

Tis–tor 10–18 ․ Fre 10–16 ․ Lör 10–14 (jämna veckor) 

(Eklips hårstudio finns i samma lokal)
Kyrkbyvägen 11, Gagnef ․ 070-305 17 80

Vaxter . Tradgard
Heminredning

Honung
från Trädgårdstorpets biodling

8 oktober!
1-årsjubileum 

med fina 
erbjudanden



6 7

Skogsbad, yoga & vandring

Inka Gurung föreläser om Nepal

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

Höstmys i Dala-Floda

Flokullornas KÖK & RESTAURANG 

Flokullornas KÖK & RESTAURANG 

Stora vägen 38, Dala-Floda  ∙  0241-225 94

Vi serverar bl.a. dagens lunch vardagar kl. 11–14 
och egengjorda hamburgare på färs från Siljans Chark.

Fullständiga rättigheter.

Ny restaurang i hjärtat av Dala-Floda

Njut av  
HEMBAKAT  

i härlig  
dalamiljö!

Helgfika
på Hjortolârs kafé

www.hjortolarskafe.com

Lör–sön kl. 11–17.Välkomna!

Utomhus  
vid Hembygds- 

gården i  
Dala-Floda

med hem!   
– eller köp   



0250-59 26 50 • morahotell.se

Välkommen till ett skönt boende mitt 
i Mora med närhet till shopping, 

Zornmuseet och Zorngården. 
Njut av vällagade måltider i 
restaurangen – våra kockar 

komponerar smakfulla rätter med 
inslag av vilt och lokalproducerade 

råvaror. Prova vår nya à la carte! 
Unna dig ett besök i vår nya spa- och 
relaxavdelning, en skön avkoppling 

efter en innehållsrik dag. 
Eller boka vårt spa-paket!

Upplev hösten 
vid Siljan

Spöklov på 
Sagolandet Tomteland

Vecka 44

Skaldjursfestival
22-23 oktober


