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Vi har allt du behöver! Öppet alla dagar. 
Välkommen till vår butik & outlet på Hjultorget.

Ahrnebergs väg 53, Insjön  |  www.lundhags.com

redo för vintern

Slitstarkt & vattentätt!
Ocke Jacket & Pant så 
håller du dig varm 
och torr i vinter!

Lager-på-lager 
med merino-

ullsunderställ , 
primaloftjacka 

och skal !
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Att tänka på ljusa minnen kan vara lika betydelsefullt som att 
tända ett ljus i mörkret. Jag plockar upp ett sådant minne från 
i somras, då min vän och jag fikade på ett litet kafé. När kaffet 
var urdrucket och glassen uppäten kom vi i samspråk med en 
ung kille som dukade av porslinet från vårt bord. Till en början 
pratade vi om ditt och datt, men samtalet leddes snart in på 
aktuella världshändelser. Intresserade lyssnade vi på den unge 
mannens tankar om tekniska innovationer som skulle kunna för-
bättra klimatet på vår planet. Han berättade att han för tillfället 
hjälpte till på sin mammas kafé, men att han annars drev ett par 
bolag genom vilka han utvecklade just sådana idéer. Elon Musk 
var hans förebild och vd:n för ett av Sveriges mest innovativa 
företag hans mentor. Vi lämnade kaféet med fördjupad insikt 
om att man aldrig vet vem man stöter på och vad den personen 
kan erbjuda i form av nya kunskaper och kontakter. Det gäller 
bara att ha ett öppet sinne och våga inleda ett samtal. Vilka 
spännande personer kommer i din väg i vinter? Kanske i Dalarnas 
våffelstugor, liftköer och pulkabackar? 
   I årets sista Dalaliv berättar vi om Anna Ekeneld som bygger 
ett hus vid Siljan och Malin Floridan som öppnat ett kafé i Säter. 
Vi skriver också om hur ett ärvt dockskåp gav Elin Påhls en 
företagsidé. Och så bjuder vi på massor av tips, idéer och 
inspirerande läsning.

Härliga vinterdagar önskar vi dig! 

/Åsa Pellas med Lina Rörvall

Dalaliv  
året runt på 

dalaliv.se och 
Facebook!

Modigare och roligare

Skribent & 
ansvarig utgivare
Åsa Pellas
Layout & grafisk form
Lina Rörvall

Omslagsmodell
Elisabeth Göras
Omslagsfoto
Lina Rörvall
Tryck
Sib-Tryck

Dalaliv hem i brevlådan? 
Skriv ditt namn och din 
adress på ett kuvert 
(C4) och frankera med 
4 frimärken (gäller 
Dalaliv nr 3 2022). Lägg 
det kuvertet i ett annat 
kuvert och skicka till: 
Dalaliv 
Ullvi Sågmyravägen 185
793 91 Leksand

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

Dalaliv delas ut 
på butiker, besöksmål, 
kaféer och hotell i 
Dalarna. Alla nummer av 
Dalaliv finns att läsa på 
dalaliv.se. 
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Leksands  
Julmarknad

 26-27 november

Lordag
kl. 12-18

Sondag
kl. 12-16

..

..

.

.

THE  

VIKINGS  
                  BEGIN

Zornmuseet visar under hösten och 
vintern den hyllade utställningen 
The Vikings Begin. På Zorngården  
flyttar julen in lagom till första advent 
och den 27 november är det äntligen 
dags för Zorngårdens julmarknad.

Z O R N M U S E E T 
MORA | 0250-59 23 10 | zorn.se 

23 september 2022–16 april 2023
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Traditionell julmarknad på Rots Skans
26–27 november kl. 11–16

Korgmakare, mathantverk, forkörare m.m.

Adventsmarknad i Månsta gamla byskola
26–27 november kl. 10–16

Hantverk, kolbotten, julkortsfotografering m.m.

Tinyfondens julmarknad på Loka Jälloppis
26–27 november kl. 10–16

Liten julmarknad i gårdsmiljö med saluhall

Köpmangatans julskyltning 
27 november kl. 15–19 

Handla lokalt av våra fantastiska handlare

Tre julmarknader 
& en julskyltning

Välkommen till en mysig 
julhelg i Älvdalen!

Keramiker 
Sofia Carlsson
Fotograf och textildesigner 
Pierina wester
smyckessmed och konstnär 
Anna daniels

Öppet
i

siljansladan

12 november
11-15

1-4 advent
LLördag 10-18
söndag 10-15

välkommen!

Klockargården

Tällberg

Överraskningarnas hus och trädgårdar i Leksand

HILDASHOLM
Munthes
Klockaregatan 5, strax norr om Leksands kyrka

JULMARKNAD 
lördag 19 nov kl 10.30 -14.00

konst, hantverk, bröd, kaffe, glögg, 
varmkorv, kransar, hästskjuts mm.

0247-100 62 • www.hildasholm.org

VÄLKOMMEN TILL VÅR 
JULMARKNAD!
2–4 december 2022

Erbjudanden, kafé & julmys 

Julmarknadens öppettider:
fre 10−18, lör 10−16, sön 11−15

www.insjonsvaveri.se
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Shoppa lokalt! Här bjuder vi på ett axplock 
av produkter som tillverkas eller säljs av 
Dalarnas många fina butiker och företag.

Säsongsmix

 I VÄRMANDE LAMMULL
Filten "Karin" från Kerstin Landström Design i 
Rättvik är en hyllning till Karin Larssons form-
givning och textilier. Inspirationen till möns-
terbårderna fann Kerstin i konstnärshemmet i 
Sundborn, i Karins kuddar, dukar och vävnader 
och inredningens färgsättning.
kerstinlandstromdesign.se

 I TIDLÖS 
DESIGN
Vinterkollektion 
med värmande 
yllejackor och sköna 
linneklänningar. 
Säljs av Dalarnas 
Hemslöjd i Falun.
dalarnashemslojd.se

 VISAR VÄGEN
Välkomna dina gäster med marschallhållare 
från Trådspira i Mora. Rostar vackert med tiden 
och kan även användas som blomhållare.
tradspira.se

 MED WINTER CARLS SLINGA
Kökshandduk i linne med mönster av dalmå-
laren Winter Carl Hansson (1777–1805). 
Från Jobs Handtryck i Leksand.
jobshandtryck.se
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 BÄR FRAM GLÖGGEN
Den här roströda brickan med kurbitsmotiv är formgiven 
av Elin Påhls i Falun. Finns även i turkos, gul och björk.
liin.se

 SNYGGA I SILVER
Visa din kärlek till fjällen med ett par örhäng-
en i form av ledkryss i silver eller guld. Finns 
i flera utföranden och går även att köpa som 
hänge till halsbandskedja eller läderband. 
Tillverkas i Falun av guld- och silversmeden 
Eva Wistedt.
evawistedt.se

 I LARS NILSSONS DESIGN
För Nittsjö Keramik i 
Rättvik har mode- 
skaparen Lars Nilsson 
formgivit sin första 
kollektion: en lampa, 
en vas och en blom- 
kruka med uttrycks- 
fulla ränder och 
karaktäristiska grafiska 
motiv. Produkterna till-
verkas och målas för 
hand på Nittsjö Keramik, 
här vasen "Vinterblå".
nittsjokeramik.se LOKALPRODUCERADE

I ett samarbete med Skråmträsk i Västerbotten 
tillverkar Reboot i Borlänge snygga sneakers 
av mjukt och miljövänligt garvat läder. Gum-
misulan är biologiskt nedbrytbar. De partiklar 
som du lämnar efter dig när du går bryts ner 
och lämnar inte kvar några gifter i naturen. 
Skåmträsk sneakers finns i två modeller och 
i färgerna svart och brunt.
skomakerireboot.se

 GLASKLARA
Duka med champagneglas, vinglas och 
ölglas med kurbitsmotiv från Aprilia 
Design i Mora.
apriliadesign.se
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Låna en spark
Ta en sparktur på Rättvikens 

is i vinter. Vid bryggan 
nedanför Stiftsgården vid 

Rättviks kyrka finns sparkar 
att låna. Som tack swishar du 
en valfri summa. Om du hellre 

vill hyra långfärdsskridskor 
kontaktar du Stiftsgården.

stiftsgardenrattvik.se

Exklusiv bastuupplevelse
Följ med guiden och bastu- 

älskaren Elin Hietanen på en 
upplevelse i Äventyrsgruvan  
i Tuna-Hästberg, Borlänge.  

I "Gruvfruns basturitual" ingår 
dryck, ost- och charkbricka 
samt bastubad och dopp  

i kristallklart vatten  
– 80 meter under jord.

aventyrsgruvan.se

Upplev kraften
Låt ett spann siberian 

huskies dra dig i en släde över 
Koppångens vackra natur-
reservat i Orsa. Efter den 

tolv kilometer långa turen 
finns det tid för fika eller 
lunch i den varma kojan. 
Du kan också boka en tur 

där du får prova på att 
köra ett eget hundspann.
hundspannsaventyr.se

Ditt första vinterbad?
Följ med redan hängivna  

vinterbadare om du vill prova 
på att bada kallt. Varannan 

tisdag bjuder föreningen 
Falu Kallbadhus in till dopp  

i isvak med efterföljande 
bastubad vid Stångtjärn.  

Följ deras Facebooksida för 
att se aktuella datum.

Facebook: Falu Kallbadhus

Den sköna istiden
Att under en gnistrande 

vacker vinterdag glida fram 
på långfärdsskridskor är en 
oslagbar upplevelse. Hyr ett 

par långfärdsskridskor av 
Outdoor Events i Mora och 

ge dig ut på Siljan och 
Orsasjön eller på någon av de 

omkringliggande tjärnarna.
outdoorevents.se

Gå på snö
En tur med snöskor på föt-

terna för dig som vill komma 
naturen nära i Dala-Järna och 
vid Fulufjället i Särna. Guiden 
berättar om landskapet och 
dess vilda djur. I turen ingår 
hyra av snöskor samt fika, 
bland annat varm choklad 

med marshmallows.
dalarna-outdoor.com

Foto Jonas LindblomFoto Lotta Backlund

Foto Malin Englund

SPÄNNANDE OCH MINNESVÄRDA NATURAKTIVITETER I VINTERLANDET DALARNA
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Med mycket kärlek och bra råvaror strävar vi alltid 
efter att leverera en helhetsupplevelse med mat och 

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

arbetar gärna med råvaror från trakten!

Störst av allt är kärleken

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

Tre Björnar Vandrarhem i Älvdalen
Vandrarhemmet har tagit emot gäster 

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

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

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

(Välkomna till Älvdalen!)
Welkumner ad Övdalim!

Dalgatan 31, Älvdalen   0251-104 82   info@trebjornar.nu

Kaplansgatan 13, Orsa . 073-087 56 03
Kyrkogatan 8, Mora . 0250-100 82

Välkommen till våra 
mysiga konditorier!

◆  Nygräddat fika- & matbröd 
◆  Lättare lunchrätter 

◆  Tårtor & smörgåstårtor

PUB & À LA CARTE    
Aktuella öppettider hittar 
du på vår hemsida:
dalgatan118.wordpress.com

CATERING & TAKE AWAY
efter behov och önskemål

LUNCHBUFFÉ
måndag–fredag

DALGATAN 118
Älvdalen, tel. 0251-109 80
dalgatan118.wordpress.com

GILLA OSS PÅ 
FACEBOOK !

Välkomna!

Se hela vår meny på

dalgatan118.wordpress.com
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Välkomna till Dalarna och  
Fryksås Hotell & Gestgifveri
Hos oss kan du bo, äta och koppla av i en  

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

skidspåret njuter du av en gourmetmiddag 
lagad av utvalda närproducerade  

råvaror av högsta kvalitet. 

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

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

Foton: Tommy Andersson

Grund Kristina Andersson
Mora, Svensk tillverkning

Öppet hela året se FB och TRADSPIRA.SE

Uppskatt
ade 

pres
enter

 fö
r a

lla

fönstersmycken

eldkorgar

fassadsmycken

insynsskydd

emylittle.se

Tomteluva 
Lilla Dalom

149 kr
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Välkommen till en himla 
mysig butik Mitt på 

gågatan i Mora centrum

Kyrkogatan 15 • Mora centrum • 0250-185 00 

GANT • PEAK PERFORMANCE • NN.07 
TIGER OF SWEDEN • FILIPPA K  

TWIST & TANGO • INWEAR • BOOMERANG 
SAMSØE SAMSØE • J.LINDEBERG  

MATINIQUE • LEXINGTON • EDBLAD 

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

Välkommen till  
Moras stora modebutik

parfymer 

HUGO BOSS • 
 GIORGIO ARMANI
  LANCÔME • GUCCI

VERSACE • YSL

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

Överraska 
någon du 

håller kär med 
en underbar 
bukett i jul
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DALALIV HÄLSAR PÅ
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Nu flyttar Anna Ekeneld till Dalarna och formar en helt ny livsstil. 
Tillsammans med maken Mikael bygger hon sitt drömhus vid stranden 
av Siljan.
   – Jag har utforskat världen men här i lilla Isunda i Mora har jag 
verkligen hittat hem, säger Anna som under våren ger ut boken 
"Rum för själen" där hon berättar om sin egen inredningsmetod. 

Skapar ett tempelhem vid Si l jan
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I byn Isunda har Mikaels släktingar bott i 
generationer. På en naturtomt bygger nu 
paret ett hus med stora glaspartier som vetter 
mot vattnet och Gesundaberget. När Dalaliv 
kommer på besök är huset under uppförande, 
inflyttning planeras till årsskiftet. Väggar, golv, 
tak, dörrar och fönster är på plats, men all 
inredning återstår i huset som är på 63 kva-
dratmeter. Fasaden är klädd i stående träpanel 
som bestrukits med tjärvitriol.  
   Anna har rest mycket och även bott kortare 
perioder i England, Costa Rica, Botswana och 
Indien.
   – Men det var när jag kom till Dalarna som 
jag kände att mitt hjärta hittat hem. Varje 
gång jag kommer hit känns det som en stor 
utandning, säger Anna och får medhåll av 
Mikael. 
   – Ja, hur får man ens tag på en sådan här 
plats, brukar jag fråga mig. Det är som en 
sagokänsla här, med det vackra landskapet och 
den lilla byn där jag har flera släktingar. Jag är 
så tacksam för att min farfar en gång fann den 
här tomten, säger Mikael.

EN PLATS FÖR DRÖMMAR OCH VISIONER
Under pandemin lämnade paret lägenheten i 
Stockholm för att bo i farfaderns hus, som nu 
tillhör hans föräldrar.
   – Tidigare hade vi bara åkt till Isunda på 
semester, så det behövdes en vardag för att 
sänka tempot och ta in kvaliteterna på djupet. 
Livet här fick oss att komma i kontakt med vad 
som känns viktigt och rätt i tillvaron. Under de 
två månader som vi bodde här hade vi det så 
bra. Vi upptäckte att vi skulle kunna leva här 
året runt och bestämde oss för att bygga ett 
hus, berättar Anna.       
   Anna som är 35 år och Mikael som är 38 år 
har de senaste åren omvärderat mycket i livet.
Nyfiket frågar vi vad som ligger bakom den 
omställningen. 
   – Jag tror att det startade 2018, under vår 
ett år långa bröllopsresa jorden runt. Vi köpte 
en enkelbiljett till Bangkok och reste sedan 
till alla vackra platser som vi kunde hitta. Vi 
besökte Bali, bodde hos buddhistiska nunnor 
i Sydkorea, besteg berg i Kina, var på zen-re-
treat i Japan och var med som volontärer med 
Moder Teresa-nunnor i Kolkata i Indien. Vi fick 
uppleva så många olika sätt att leva på. När vi 
sedan bodde i Isunda under pandemin, var det 
som att vi surfade på en stark inspirationsvåg 

som fick oss att utmana våra rädslor. Vi upp-
levde att det här är platsen där vi kan ge liv åt 
våra drömmar och visioner.

TIDLÖSA MÖBLER OCH NATURMATERIAL
Ute skiner höstsolen skarpt och strålar in i det 
blivande allrummet där vi satt oss kring ett 
bord som tillfälligt burits in. Huset rymmer 
även ytterligare tre rum. Det är lätt att före-
ställa sig hur det kommer bli att bo här, med 
närheten till naturen och vattnet. 
   – När vi ritade huset blev vi inspirerade 
av miljön vid Meditationsgården på Berget i 
Rättvik där vi båda varit på retreats, tillägger 
Mikael och serverar oss kaffe och te.
   På sjösidan av huset löper en stor altan som 
Mikael byggt. Mellan altanen och strandkanten 
planeras en yasuragi-pool i lavasten. I väntan 
på den badar Anna och Mikael i Siljan nästan 
varje dag. Vid strandkanten står den gamla 
vedeldade bastun att värma sig i. 
   – Ett sovrum med altandörr ut mot Siljan 
stod på min önskelista när vi ritade huset, så 
att man snabbt kommer ur sängen och kan ta 

Anna och Mikael Ekeneld i det blivande allrum-
met, som möblerats provisoriskt inför Dalalivs be-
sök då huset inte blir klart förrän till årsskiftet. På 
plywoodskivan bakom soffan hänger en nyinköpt 
tavla, ett verk i blandteknik av Leksandskonst-
nären Josefin Wedel. På soffbordet, som Mikael 
byggt av ett gammalt bakbord, står en keramik- 
vas tillverkad av konstnären Katarina "Katzon" 
Sakrisson i Mora. Konst av lokala förmågor och 
ting med historia går hand i hand med Annas 
inredningsfilosofi. 
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ett morgondopp. Och jag vill vakna i ett ljust 
rum, i morgonsol. Jag älskar morgonkänslan, 
när det är krispigt i luften och stilla, säger 
Anna. 
   Ett av rummen ska bli ett rum där hon kan 
yoga och meditera. Där blir inte plats för så 
många möbler, kanske endast en fällbar skriv-
bordsskiva som man kan sitta och jobba vid. 
   – Vi vill låta utsikten och naturen tala och 
låta rummet bli som en ram runt omkring. Vi 
vill inte inreda med det som är trendigt just nu 
utan hitta tidlösa möbler och naturliga materi-
al. Och det känns viktigt när huset är nybyggt 
att även inreda med möbler och ting som bär 
på en historia, gärna med koppling till byn, 
tycker Anna.

EN EGEN INREDNINGSMETOD
Anna har läst ekonomi på Handelshögskolan i 
Stockholm och utsetts till "Årets student" av 
talangnätverket Nova. Av tidningen Veckans 
Affärer listades hon ett år som en av "Sveriges 
101 Supertalanger".   
   – Tidigare hade jag höga prestationskrav och 
tänkte mig en karriär som affärsutvecklare i 
Stockholm. Men i samband med vår bröllopsre-
sa sa jag upp mig från mitt jobb på ett it-fö-
retag. I stället fick jag möjlighet att fundera 
på vad jag skulle göra om jag kunde göra vad 
som helst, och då kom jag fram till att jag vill 
jobba med inredning. Så klart brottades jag 
med tankar som "kan man verkligen göra så?" 
och "vad kommer alla andra tycka?", men sam-
tidigt fyllde de nya idéerna mig med så mycket 
glädje och mening. 

   Anna har satsat på sin idé om Tempelhem, 
en metod för att med hjälp av inredning, väx-
ter, färgsättning, rensning och sortering skapa 
hemmiljöer som ökar välbefinnandet. Genom 
sitt företag erbjuder hon konsultationer till 
kunder i Stockholm och Dalarna.
   – Jag vill hjälpa människor att skapa förut-
sättningar för att, liksom i ett tempel, skapa 
känsla av återhämtning på djupet och kontakt 
med sin egen inre kompass och vägledning. Jag 
upplever att det finns ett stort behov av det i 
samhället i dag då varje stund lätt fylls upp av 
intryck, budskap och yttre påverkan. Och jag 
brinner för att skapa vackra, harmoniska och 
funktionella miljöer som får människor att må 
bra och trivas. Miljöer som ger lugn, glädje och 
förundran är mina tre ledord, såväl när jag ger 
råd till mina kunder som när jag inreder vårt 
nya hem. 

MYSIG MINIMALISM
Anna har många tankar kring hur man kan 
skapa ett tryggt och kravlöst hem.
   – Att komma hem och se röran på diskbän-
ken, högen med räkningar på köksbordet… 
Jämför det med att komma hem och se ett 
tomt bord med ett ljus och en blomvas. Ge-
nom att lyfta fram skönheten skapar man ba-
lans och harmoni. Jag brukar prata om mysig 
minimalism, att skala av för att skapa ett lugn. 
Då är det viktigt att skapa ett genomtänkt 
system för förvaring och inreda med få men väl 
utvalda föremål, tipsar Anna som letar inspira-
tion från flera håll. Hon läser mycket forskning, 
bland annat kring biofili som beskriver hur 
man påverkas av naturen och av olika material. 
Hon hämtar även inspiration från feng shui och 
japandi, som är en blandning av japansk och 
skandinavisk stil. Och av japanskan Mari Kondo 
som utvecklat "KonMari"-metoden för den som 
vill rensa i röran. 
   – Jag läser också om neurodesign, om hur 
våra hjärnor påverkas av färger, former och det 
vi omges av, som takhöjd. Desstutom går jag 
en kurs för Sara Garanty som är en av Sveriges 
främsta färgexperter. 

TRE BÄSTA TIPSEN
Anna tycker att inredning kan vara ett fantas-
tiskt sätt att ta hand om sig själv, men att det 
också kan ha totalt motsatt effekt. 
   – Inredning kan förvandlas till något som 
får dig att känna stress. Om du till exempel 

För att illustrera sina tankar kring inredning har 
Anna låtit fotografera bilderna till sin kommande 
bok i ett före detta kapell. Miljöer ska ge lugn, 
glädje och förundran, det är hennes tre ledord.  

Foto: Jacqueline Tamm Lundell 
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I Anna Ekenelds kom-
mande bok "Rum för 
själen" berättar hon 
om sin metod för att 
med hjälp av inredning, 
växter, färgsättning, 
rensning och sortering 
skapa hemmiljöer som 
ger känsla av lugn, 
inspiration och förund-
ran. Boken ges ut våren 
2023 på eget förlag. 

försöker leva upp till yttre ideal för hur ditt 
hem "borde se ut" för att vara tillräckligt fint 
och bra. Det kan bli något som gör att du 
flyttar fokuset utanför dig själv och känslan av 
vad du mår bra av. Att inreda på ett sätt som 
du tror att andra gillar och blir imponerade av, 
kan bli ett bottenlöst hål av bekräftelsesökan-
de som aldrig kommer att ge tillfredsställelse 
på djupet. Inredning kan också bli ett sätt att 
distrahera tankar och känslor genom överkon-
sumtion och att ignorera det kretslopp och 
den helhet som vi alla är en del av.
   För att undvika dessa fällor delar Anna med 
sig av sina tre bästa inredningstips. 
   – Det första är att du ska släppa alla yttre 
"borden" och "måsten" och låta glädjen och 
lusten styra. Det andra är att du ska strunta i 
vad andra tycker om ditt hem och fokusera på 
vad som får dig, och de du eventuellt bor ihop 
med, att trivas och må bra. Och det tredje är 
att du kan utgå från saker och möbler som du 
redan har. Att skapa ett harmoniskt hem hand-
lar ofta mer om att skala bort än att lägga till. 
Komplettera vid behov med väl genomtänk-
ta inköp. Ge dig själv gåvan av ett hem som 
ger av glädje och energi till din vardag – inte 
tvärtom!

SKOGSTEMPEL VID TJÄRN
Mikael har jobbat som IT-entreprenör och 
startat flera företag som han sedan sålt, vilket 
givit honom möjlighet att utforska hur han vill 
leva för att må bra. 
   – Det är en stor skillnad på hur jag lever nu 
mot innan jag träffade Anna genom nätdejting 
för sju år sedan. Tidigare navigerade jag inte i 
känsla, då var det logiskt tänkande som gällde, 
som att skriva in plus och minus i ett Exceldo-
kument för att veta om jag skulle stanna kvar i 
en relation eller ej. Något som jag ofta tänker 
på nu är att jag ser fram emot att inte upp-
nå något i resten av mitt liv. Uppnå har med 
framtiden att göra, då är man inte närvarande 
i stunden. Det är så lätt att fokusera på yttre 
faktorer, som att man ska ha en båt, äga ett 
ställe i Frankrike… Nu har jag i stället anmält 
mig till en 30 veckor lång kurs i odling vid 
Mora folkhögskola. Jag ser fram emot att odla 
hemma på gården, fixa en kompost, lära mig 
slå med lie och dra i gång en gemensam pota-
tisodling här i byn. 
   Mikael har också inlett planerna på att upp-
föra ett Skogstempel.

   – Jag vill skapa en plats för personer som, 
liksom jag, söker inre stillhet. Jag har köpt ett 
härbre som jag ska sätta upp vid en liten tjärn 
i en skog i Venjan. Där är det mobilförbud och 
det finns varken el eller rinnande vatten. Man 
får klara sig med fotogenlampa och gasolkök. 
Jag vill genomföra det här för min egen skull, 
så det kommer inte att kosta någonting för 
den som vill övernatta där, men jag vill träffa 
och samtala med personen både före och efter 
övernattningen. 
   Det finns mycket mer att berätta om Anna 
och Mikael, deras drömmar och visioner. Men 
kaffet är urdrucket och solen börjar gå ned 
bakom bergskammen. Det är dags att lämna 
paret som med stor nyfikenhet upptäcker en 
ny livsstil, nya vänner och nya omgivningar i 
Dalarna. 

ANNA & MIKAEL EKENELD
GÖR Anna driver företaget Tempelhem samt 
är författare och mindfulnessinstruktör. 
Mikael är entreprenör. Tillsammans driver 
de företaget Bättre relationer.
BOR I lägenhet i Stockholm och bygger hus 
i Isunda, Mora.
FRITIDSINTRESSEN Tycker om att vara ute 
i naturen. Anna dansar och skriver poesi, 
Mikael gillar att snickra och skapa med 
händerna. 
GÖR EN LEDIG VINTERDAG Åker på små 
utflykter. Mikael tar gärna snöpromenader 
på Siljan och funderar på att skaffa snöskor. 
Anna vill prova spa-anläggningar i Tällberg 
och Fryksås. 
AKTUELL Anna ger ut boken "Rum för själen" 
i vår och ska starta webshopen tempelting.se
HEMSIDA tempelhem.se, battrerelationer.se
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KREATIVA: URBAN BRÖTEGÅRD

Urban Brötegård i Hedemora har uppmärk-
sammats för sin återanvändbara julgran i 
björkträ.
   – Jag önskade mig en mer miljövänlig och 
hållbart tillverkad julgran så jag slöjdade den 
själv. Inspirationen hittade jag bland annat i 
traditionella julstänger och Tomaskors från 
Dalarna.

Redan som barn drömde Urban om att bli 
träslöjdare. Påhejad av familj och vänner 
uppfyller den tidigare yrkesofficeren i dag sin 
barndomsdröm då han studerar andra året på 
träslöjdsutbildningen på Sätergläntan i Insjön.
   – Nu ska jag bli träslöjdsgubbe, medan mina 
händer och ögon ännu fungerar. Jag vill ju inte 
ångra mig när jag blir gammal. Det känns verk-
ligen lyxigt att få göra det här på heltid, att få 
lära sig hantverket, kulturhistorien och alla de 
gamla teknikerna.
   Efter utbildningen är målet att försörja sig 
som träslöjdare och kursledare.
   – Just nu bygger jag en stuga i södra Dalar-

na där jag ska ha min verkstad och driva mitt 
företag Dalkarlens Trä. Det är ju i Dalarna man 
ska vara om man ska slöjda!

Inspiration från Zorngården 
Urban har fått en bra start på sin nya karriär. 
För sin återanvändbara julgran i trä tilldelades 
han ett hedersomnämnande av Föreningen för 
Svensk Slöjd i kategorin "Årets förnyare 2022".
   – Det var roligt att inspireras av två gamla 
traditioner och föremål, julträd från Blekinge 
och julstänger och Tomaskors från Dalarna, 
och sedan skapa något nytt. Nu hoppas jag 
kunna skapa en ny tradition genom att i kli-
matkrisens tidevarv ersätta plastgranen med 
det här mer hållbara alternativet.
   Den drygt två meter höga granen är målad 
i linoljefärg, i en traditionell grön nyans. För 
att underlätta förvaring är grenarna demonte-
ringsbara. 
   – Toppstjärnan är inspirerad av Zorngårdens 
Tomaskors och granen kan pyntas med äpplen 
eller andra dekorationer. Det är ett modulärt 
koncept, man kan variera storlek och välja 
olika typer av armar, pynt, stjärna och ljusfatt-
ningar, förklarar Urban som redan har planer 
på att ta fram en majstång efter ett liknande 
koncept.

Trivs i naturen
De senaste åren har du jobbat på Ericssons hu-
vudkontor i Kista. Gjorde du rätt som valde att 
byta yrkesbana och börja studera mitt i livet?
   – Ja, jag lever min dröm. Jag tycker om att 
vara ute i naturen och det var jag som militär 
också, så man kan säga att det är en cirkel 
som sluts nu.

Instagram: dalkarlens_tra

En julgran för 
flera firanden
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En annorlunda & trivsam 
lanthandel i Vikarbyn

Stora vägen 30, Vikarbyn • 073-763 74 75
Nytt och gammalt

Nytt & gammalt 
i Vikarbyn

VÄLKOMMEN TILL 
RÄTTVIKS HEMSLÖJD 

VARDAGAR 
10–18 
LÖRDAGAR 
10–14

rattvikshemslojd.se

Torget, Rättvik
0248-100 86

willers.se

Stora vägen 3 • Vikarbyn
www.mikaelawillers.se

Varmt välkommen 
önskar Mikaela & personal 

25-årsjubileum
Uppehåll i produktion av 

ljusstakar och krukor, skynda 
att få din egen!
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Se vår hemsida för öppettider, utställningar och meny.

Station Grön Konst & Kafé 
hittar du i det gamla stationshuset 

vid Långbryggan i Rättvik. 
Aktuella utställningar 

Olika avdelningar för skulptur, 
måleri, grafik & foto
Vegetariskt kafé 

Enklare rätter, gott kaffebröd & takeaway

Riksv. 40, Rättvik | info@stationgron.se | stationgron.se

 

 

 

Rättviks naturmuseum 
Utställning om meteoriten, 

          Siljansringen, 
dess geologi, 

växt- och djurliv

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

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

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

Julmarknad  
10 december kl 10–16
Välkommen till vår genuina 
julmarknad. Hantverk, lokal-
producerad mat, café mm.

Vinterns program: 
12 nov kl 12 Kroki/modellteckning
16 nov kl 18 Författarbesök Kersti Vikström
17 nov kl 18 Kerstin Landström, se nedan
22 nov kl 11 Julmarknad med daglig verksamhet
23 nov kl 15 Digitalt poesicafé
1 dec kl 18 Fäbodristning föredrag Stig Welinder
3 dec kl 13 Föredrag med Jögge Sundqvist
7 dec kl 9 Boktipsarfrukost
10 dec kl 10–16 Julmarknad
14 dec Utställning med Rättvikskonstnärer
  Onsdagar & torsdagar drop in för digital 
  första hjälpen.

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

Yxtid – knivtid – vargatid  
Utställning Rättviks konsthall 
Öppning 3 dec kl 12 
Jögge Sundqvists rötter finns i 
slöjden och kärleken till görandet.

Tradition, inspiration  
och förnyelse 17 nov kl 18
Formgivaren Kerstin Landström  
visar och berättar om hur hon vill  
bevara vårt kulturarv.  Stiftsgården Rättvik

www.stiftsgardenrattvik.se • 010-160 80 00

JULMAT PÅ  
STIFTSGÅRDEN

Välkommen att äta god mat hos 
oss under jul, vi serverar mat alla 
dagar under julhelgen samt jul-
brunch den 4 och 11 december. 

För bokning eller mer information se vår 
hemsida.
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Filtar & plädar med inspiration från Dalarna
av 100 % ekologisk lammull

JULÖPPET – Faluvägen 44, RÄTTVIK
ons- och torsdagar kl 16 – 18, v 49 – 51
samt efter överenskommelse på 073-443 93 40

webshop: kerstinlandstromdesign.se

Eller ring någon av våra butiker
LEKSAND • 0247-100 64    
RÄTTVIK • 0248-106 80

Ge bort någon 
av våra experter 

i julklapp!

Få ditt badrum uppritat i en 3D-ritning, 
hjälp med design, kakel & klinkers. 

Boka på madeleine.pettersson@colorama.se

B
adru

m

Hembesök med färgsättning 
och inredningskonsultation.

Boka på maria.spetz@colorama.se

In
redn

in
g
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Kom och häng 
på mitt kafé

PORTRÄTT

2 02 0
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Företagarprofilen Malin Floridan gör 
comeback. I Säters gamla trähuskvarter 
har hon nu öppnat Barbros, ett kafé med 
både pysselverkstad och innergård där 
hon planerar att bjuda in till skaparkväl-
lar och trubaduraftnar. 
   – Tanken var att jag skulle smyga i 
gång verksamheten, men på premiär-
dagen ringlade en lång kö med gäster 
utanför kaféet, berättar Malin som 
överraskades av det stora intresset. 

Den stora fastigheten i korsningen Åsgränd/
Östra Långgatan härstammar från 1700-talet 
och byggdes ut på 1950-talet. Då drevs här till 
en början mejeri och livsmedelsbutik, sedan 
huserade en elfirma i byggnaden under många 
år. När fastigheten i början av året blev till salu 
hade den stått tom en längre tid, vilket mäkla-
rens bilder och beskrivningar vittnade om. 
   – Behovet av renovering var stort. Avloppen 
var plomberade, värmesystem saknades, föns-
terrutorna var halva och vatten saknades i den 
tillhörande lägenheten… Men jag såg potenti-
alen, hur jag skulle kunna förvandla de trötta 
lokalerna till någon sorts verksamhet och ett 
boende till mig och min dotter. Jag är en pro-
jektperson, så jag la allting annat åt sidan för 
att renovera på heltid. Det är också ett viktigt 
jobb, att se till att den här fastigheten ökar i 
värde, tycker Malin.

En ny mötesplats
Det senaste året har Malin slitit hårt för att 
skapa en varm och välkomnande mötesplats.
   – Jag vill att man ska komma hit och bara 
hänga, för jag har själv saknat ett sådant ställe 
här i Säter. Det ska kännas trevligt att sitta här 
för den som vill komma in på en fika eller ta 
en lunch. I planerna finns att ha Barbros öppet 
även kvällstid, för ärligt talat vill jag hellre 
laga mat än baka tårtor.
   Kaféet består av flera rum som Malin möble-

rat med sittgrupper i form av gamla stilmöbler 
samt med bord, stolar och stora lampskärmar 
med fransar. 
   – Det har varit så kul att färgsätta och inre-
da. Jag har gått loss helt med färg och pensel 
och mönstrade tapeter. Jag håller med om att 
det är lite Pippi Långstrump-stil här och skulle 
aldrig inreda mitt eget hem på det här sättet, 
säger Malin som mått bra av att låta fantasin 
och kreativiteten flöda fritt. 

Bakar brödet, lagar maten
Matlagning har alltid varit Malins stora intres-
se. Att våga prova sig fram i köket lärde hon 
sig av sin mamma som barn. 
   – Hon sa alltid åt mig att inte fråga så myck-
et när jag skulle hjälpa till med maten. "Testa 
dig fram så blir det bra!" Antagligen sa hon så 
för att hon tyckte att jag var tjatig, snarare än 
att hon skulle vara pedagogisk. Jag minns att 
mina kompisar tyckte att min mamma var en 
stjärnkock, medan jag tyckte att det var lyx 
att äta korv och makaroner hemma hos dem. 
Som barn läste jag om olika mattraditioner 
och trender, bland annat att det fanns något 
som hette café au lait som man kunde dricka 
ur stora muggar utan öron på caféer i Paris. 
Som vuxen har jag sedan "nördat" in mig i mat-
lagning och bakning. Allt fikabröd bakar jag 
själv, och lunchrätterna lagas helt och hållet 
från grunden. Halvfabrikat är inte ett alterna-
tiv. Men jag har inga ambitioner att vara vare 
sig kock eller konditor, det viktiga är att det 
smakar gott. 

"Jag har gått loss 
helt med färg 
och pensel och 

mönstrade tapeter"
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Vem är Barbro?
Enklare rätter som soppor och lasagne står på 
lunchmenyn. 
   – Soppor är tacksamma att servera med trev-
liga grejer som sallad och bröd. Det kan vara 
en blomkålssoppa med nybakad fralla eller 
halvhet paprikasoppa med hackad fetaost och 
oliver. Enkelt och gott ska det vara!
   En fråga som Malin säkerligen kommer att 
få svara på många gånger framöver är: Vem är 
Barbro? Är det kanske din mamma? 
   – Nej, Barbro är min katt! Under våren gjorde 
jag flera inlägg i en Säter-grupp på Facebook, 
där jag ursäktade mig för hennes beteende. 
Hon längtade så desperat efter en okastrerad 
hankatt att hon krälade sig runt kvarteren 
medan hon skrek i desperation. När min familj 
och jag senare spånade på ett passande namn 
på kaféet, utbrast min äldsta dotter att Bar-
bros var ett bra namn eftersom katten redan 
var känd här i centrala Säter. 

Prisades som företagare
Det har nu gått fyra år sedan Malin sålde sin 
halva av Skedvi Bröd och Kulinariet som hon 
startade och byggde upp tillsammans med 
Anders Åkerberg. Tillsammans fick de ta emot 
många företagarpriser och i dag är Skedvi 
Bröd i Stora Skedvi ett populärt besöksmål i 
Dalarna.
   – Under lång tid saknade jag den arbetsplat-
sen, samtidigt som jag visste att jag var färdig 
där. De senaste åren har jag jobbat som affärs-
rådgivare, men jag visste ju egentligen redan 
innan att jag passar dåligt som statlig tjänste-
man. Så jag sa upp mig utan att veta vad jag 
skulle göra i stället, bara att jag ville jobba 
som egenföretagare igen. Jag är en entrepre-

nör som alltid har drömmar och idéer, och ofta 
ser till att de blir verklighet. Egentligen har jag 
haft långtråkigt sedan 2018, men så började 
jag längta efter att driva en verksamhet av 
något slag. Vad visste jag inte förrän jag köpte 
den här fastigheten. Vartefter jag pysslade på 
i lokalerna så insåg jag att de skulle kunna bli 
ett mysigt fik. I efterhand inser jag att köpet 
av fastigheten var en överlevnadsgrej, annars 
hade jag dött av tristess, medger Malin vars 
dagar nu återigen fylls av allehanda arbetsupp-
gifter. 

Fixar skaparkvällar
I ett av rummen har Malin ställt i ordning en 
pysselverkstad. Under några kvällar i november 
och december bjuder hon in till skaparkvällar. 
   – Först ut är att vika pappersstjärnor av väl-
digt fina tapeter, från Morris, Intrade, Midbec 
och Ralph Lauren med flera kända varumärken. 
Om du är flink i fingrarna hinner du vika flera 
stjärnor, kanske tre stycken som du sedan kan 
sätta belysning i. Hantverksvirtuosen Brita 
Westberg håller i skapandet medan jag fixar 
något gott att äta. Så ta med en kompis eller 
ett helt gäng med vänner, eller kom alldeles 
solokvist, och träffa andra. Förutom material 
och ledare ingår också i erbjudandet middag, 
snacks och sällskapsdryck, välkomnar Malin 
som framöver hoppas kunna bjuda in även till 
ljusstöpning, pastatillverkning och karamell-
kokning.

"Jag är en 
entreprenör som 

alltid har 
drömmar och 

idéer, och ofta ser 
till att de 

blir verklighet " 
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MALIN FLORIDAN
GÖR Entreprenör. Ägnade åren 2007–2018 
åt att bygga upp och så småningom sälja 
Prioleva (ett RUT-företag som bildades 2008), 
Dalakassen (matkassar hem till dörren), Sked-
vi Bröd och Kulinariet.
BOR I centrala Säter
FAMILJ Särbon Johan Hanson och barnen Moa, 
Vilgot och Tyra, katten Barbro
GÖR EN LEDIG VINTERDAG Surfar efter resor 
till värmen eller längtar efter sommaren… Jag 
är inte bara en dålig statlig tjänsteman, jag 
är dessutom en värdelös vintersportare!
AKTUELL Har öppnat kaféet Barbros i Säter
FACEBOOK Barbrosisater

Julmarknad och varm choklad 
Till en början har kaféet öppet alla helger fram 
till jul. 
   – Under Säters julmarknad, söndag 27 nov- 
ember, funderar jag på att utöka öppettider-
na. Då vill jag att man ska kunna komma in 
här och dricka varm choklad även efter att 
julmarknaden stängt. Under januari kommer 
jag att ha stängt för fortsatt renovering, säger 
Malin och avslutar med att dela med sig av en 
dröm som hon burit på sedan hon var barn:
   – Kanske kan jag flytta till Frankrike efter-

som jag pratar franska. Men hade jag pratat 
italienska eller spanska så kanske de länderna 
hade passat mig mer eftersom jag tycker att 
maten är bättre där. Så vem vet, jag kanske 
provar på att flytta utomlands någon gång.
Jag har mest kört på känsla hittills, och för det 
mesta har det fungerat!

Malin Floridan vill att gästerna ska uppleva hen-
nes kafé som ett vardagsrum, där man kan slå 
sig ned i en skön fåtölj, äta och dricka gott och 
umgås. Malin säljer även utvalda delikatesser. I 
skåpet står vackra plåtburkar med drickchoklad 
och kaffe från Italien. 

Lär dig vika pappersstjärnor av vackra tapeter. 
Det är temat för de första skaparkvällarna i Bar-
bros pysselverkstad i november och december. 
Inspiratör och ledare är Brita Westberg. Material, 
middag, snacks och sällskapsdryck ingår i paket- 
erbjudandet.

"Jag har mest 
kört på känsla 
hittills, och för 
det mesta har 
det fungerat ! " 
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Ett exklusivt knäckebröd 
för alla tillfällen

– alltid gräddat i vedeldad ugn

I vår gårdsbutik finns primabröd och 
sekundakartonger. Färdiginslagna julklappar 
med knäcke kommer att finnas i december.
Öppet med självbetjäning
måndag–fredag 8–20, fredag 8–16
Gårdsbutik Hulån
Dala-Järna, 0281-133 90
pyramidbrod.se

Välkommen in till oss 
i Vansbro på ett besök.

Vi ser fram emot att träffa dig!

www.koxin.se
Vardagar 10–18 · Lördag 10–14

076-808 89 76 · Äppelbovägen 9, Vansbro

HEMINREDNING • PRESENTER 
BARNKLÄDER • PYSSEL

– 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. Ateljé . Butik . Bed & Breakfast

Vävglädje

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

INREDNING . PRESENTER . GARN
VÄVMATERIAL  . SMÅTT & GOTT

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

vavgladje 
Hyttvägen 23, Sunnansjö . 0240-914 69 

Två mil nordväst om Ludvika, längs länsväg 245
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Veckans rätt, smörgåsar, 
soppa, fika, matbröd m m. 

Mat och fika i härlig 
miljö året runt.

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

LÖR–SÖN kl 11–17

på Hjortolârs kafé  
Helgfika

Njut av  
HEMBAKAT  

i härlig  
dalamiljö!
med hem!   

– eller köp   
Intill 

hembygds- 
gården i  

Dala-Floda

www.hjortolarskafe.com
Välkomna!

Året om!

Flokullornas KÖK & RESTAURANG 

Flokullornas KÖK & RESTAURANG 

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

Vi har lunchbuffé alla dagar i veckan.
Även egengjorda hamburgare på färs från Siljans Chark.

Fullständiga rättigheter.

l hjärtat av Dala-Floda
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HANDPLOCKADE 
FAVORITER TILL BARN

Lilla 
önskelistan
1. FÖRSTA KRAMDJURET
Gulliga gosedjur från Fridhems Blommor 
i Smedjebacken. Till varje mjuk lekkamrat 
hör ett litet kort på vilket du skriver 
barnets namn, födelsedatum, vikt och 
längd. Perfekt present till den nya 
familjemedlemmen!
fridhemsblommor.se

2. VÄRMANDE VÄNNER
När man är lite frusen är det skönt att 
använda vetevärmarna "Kompisar" som 
gosedjur eller sängvärmare. Tillverkas 
och säljs av Terrible Twins i Insjön. Årets 
nya modeller är "Tvättbjörn" och "Mus".
terribletwins.se

3. SPÄNNANDE HISTORIA X 3
Väck intresset för läsning och historia 
med Leksandsförfattarna Jakob och 
Hanna Blixts trilogi som baseras på verk-
liga händelser under andra världskriget. 
I serien "Historieväktarna" ingår böckerna 
"Uppdraget i London", "Gömstället i 
Amsterdam" och "Flykten från Budapest". 
Samlingsboxen säljs endast på Akademi-
bokhandeln.
akademibokhandeln.se

4. GE BORT EN KRAM
En liten ask med ett par söta änglar 
som kramas blir en rar gåva. Säljs av 
Blomsterstugan i Hedemora och en  
del av försäljningen skänks till
Barncancerfonden.
Facebook: Blomsterstugan

5. NYHET: RÄTTVIKSSOCKÂN
Lägg mjuka paket under granen till 
de större barnen, till exempel Rättviks-
sockân som finns från storlek 35. 
Designad av Åsa Luthman på Utstick 
och säljs på Rättviks Hemslöjd. 
Facebook: Rättviks Hemslöjd
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ELTJÄNST

Strålande 
tider väntar

319:-

Butik: Leksand Norsgatan 27 • 0247-151 55
Installation: Siljansnäs Företagshuset • 0247-220 38

449:-

Stor sortering av julbelysning & 
reservlampor. Brett sortiment i 
butik & ännu större på elon.se

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

Instagram: backkullans

Bäckkullans Skafferi 
blir Bäckkullans

Personliga presentkit, skafferivaror, ljusstakar 
i egen design av återbruk, kläder & smycken. 

Nu i större 
lokaler! 

Invigning 24/11
Välkommen!

leva & bo
INREDNING  PRESENT  CAFÉ

Fre 11–17, lör–sön 11-16  
Öppettider för jul & nyår,  
se hemsidan levaobo.com

Sturängsgattu 6, Tällberg ∙ 0247-503 22

VÄLKOMMEN IN!
Vill du 

besöka oss 
utanför ordinarie 

öppettider?
Ring så ordnar 

vi det!

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 

 
                
 
 
 
              Fårskinn, Garn, Plädar 
            och Fårskinnsprodukter 
                     finns i vår gårdsbutik. 
             Öppet enligt överenskommelse, 
                         ring 070-513 29 51 

 
 
 
 

 
 
 
 
Ål-Kilen Oggos 8 785 92 Gagnef (mellan Insjön o Gagnef) 
               Följ oss på facebook Ål-Kilens Fårgård 
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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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dalahander.se | info@dalahander.se
073-532 37 23 | 070-308 12 74

Ge bort en 
fönsterputsning 
eller städning 

i julklapp!

Alltid till hands

Julklappstips
Var redo när
snön kommer
Passa på att teckna ett 
snöskottningsabonnemang 
– smidigt och bekvämt.

Proffsig städning 
Bra priser, bra service.
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Dockskåpet hade Elins mamma lekt med som 
barn. Några år innan hon gick bort hade hon 
börjat renovera det. 
   – Jag tyckte att mamma var lite knasig som 
såg miniatyrer och små miniprojekt i allt, från 
gamla plåtburkar till lock på tandkrämstuber. 
Men när dockskåpet blev mitt bestämde jag 
mig för att fortsätta hennes skapande. Och ju 
fler idéer jag testade, desto roligare blev det. 
   Till sin förvåning insåg Elin att intresset för 
miniatyrer, dockskåp och tittskåp är jätte- 
stort. Det finns många samlare och över hela 
världen arrangeras mässor. Elin blev nyfiken 
på branschen och tillverkade en liten gran som 
hon la ut till försäljning i en Facebookgrupp. 
   – Trots att jag tog bra betalt såldes den di-
rekt till en kund som undrade om jag hade fler 
miniatyrer till salu. Det gav mig blodad tand, 
så jag började virka små väskor på löpande 
band som jag sedan sålde till en webbutik jag 
kommit i kontakt med, berättar Elin som också 
jobbar som frilansande grafisk formgivare.

ELIN FANN TRÖST 
I MINIATYRVÄRLDEN

Återbrukaren

Ett hantverk
Miniatyrerna skapar Elin genom 3D-printing 
och genom att återanvända grejer och föremål 
som hon hittar på loppisar och i vardagslivet.
   – Ett spetslinne kan bli fina gardiner och 
smyckesdelar kan bli julgranskulor. Av en kavi-
artub och locket på en ögondroppsflaska har 
jag gjort en taklampa medan en konservburk, 
en tom tejprulle och en kaviartub blev en fin 
kakelugn. Inför jul tillverkar jag adventsljus-
stakar i näver och kartong, och julgranar med 
pynt och kakfat med duk och pepparkakor. Det 
är ett tidskrävande jobb, ett riktigt hantverk 
som uppskattas av kunderna. 
   Bakom Elins skapande ligger många känslor. 
I allt hon gör tänker hon på sin mamma.
   – Jag har gjort en liten mormordocka som 
är en äldre version av min mamma. Jag vill att 
hon ska leva vidare i dockskåpet och bli gam-
mal, eftersom hon inte blev det i verkligheten. 
Så det här med miniatyrerna har fått en annan 
betydelse för mig. Utan mammas dockskåp 
och arbetet med miniatyrerna är jag säker 
på att jag inte skulle må så pass bra som jag 
gör i dag. Och jag har fått många nya vänner 
genom min försäljning och genom att delta på 
mässor.
   Helgen 19–20 november träffar du Elin på 
Gamla Staberg i Falun där hon medverkar på 
den årliga julmarknaden.

mormorsdockskap.se

När Elin Påhls i Falun fick överta sin mammas 
gamla dockskåp började hon tillverka och 
sälja miniatyrer.
   – Det var som att en helt ny värld öppnades 
för mig. Skapandet blev mitt sätt att hantera 
den fruktansvärda saknaden efter mamma.
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NU ÄR DET SÄSONG NU ÄR DET SÄSONG 
FÖR GODA SOPPORFÖR GODA SOPPOR
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Saras Smaker

Soppsäsongen är här och Dalalivs egen kock, Sara Nyström 
i Insjön, har tagit fram ett smakrikt recept exklusivt för 
våra läsare. 
   – Servera rotsakssoppan rykande varm tillsammans med 
ett härligt nybakat focacciabröd, ett italienskt matbröd, 
fyllt med kantareller och Västerbottensost. Det är jät-
tegott att breda på naturell färskost på det nygräddade 
brödet, rekommenderar Sara. 

3 1

4 PORTIONER

400 g morot
250 g palsternacka
1 gul lök
250 g färsk fänkål
1 msk smör
2,5 dl vitt vin
0,5 g saffran
1 liter grönsaksbuljong
2 vitlöksklyftor, hela
2 dl grädde
1 tsk citronsaft
salt 
cayennepeppar

Smula ner jästen i en degbunke. Häll över fingerljummet 
vatten, olivolja, malen fänkål och flingsalt. Rör tills jästen 
är upplöst. Tillsätt sedan mjölet. Knåda degen i 10 minuter, 
så att glutentrådarna arbetas fram ordentligt. Ställ sedan 
degen på jäsning under duk i cirka 40 minuter. Under tiden 
förbereder du kantarellerna till fyllningen. Finhacka de för-
vällda kantarellerna samt löken och fräs det hårt i en stek-
panna tillsammans med smör. När det fått en fin gyllenbrun 
yta smakar du av med lite salt och vitpeppar. När degen 
har jäst oljar du in en springform med löstagbar botten. 
Häll focacciadegen i formen. Häll på kantarellfräset och den 
rivna Västerbottensosten. Tryck ner kantarellerna och osten 
med hjälp av fingrarna så att degen flyter ut i hela formen. 
Toppa med lite flingsalt och några droppar olivolja. Låt 
brödet jäsa i ytterligare 20 minuter. Grädda sedan brödet i 
200 grader i 25 minuter. Ta ut och låt brödet svalna något 
innan servering.

Skala och hacka morot, palsternacka, gul lök och fänkål i 
mindre bitar. Lägg allt i en tjockbottnad kastrull och sätt 
den på spisen på hög värme. Fräs allt tillsammans med
smör i någon minut. Rör om väl. Tillsätt sedan vinet, saff-
ranet och buljongen. Låt koka upp. Lägg i vitlöksklyftorna 
och låt soppan sjuda på medelhög värme i cirka 1 timme 
tills rotsakerna är riktigt mjuka. Häll i grädden och citron-
saften. Mixa soppan helt slät med hjälp av en stavmixer. 
Smaka av med salt och några stänk cayennepeppar. Om 
soppan kännas för tjock tunnar du ut den med lite vatten. 

25 g jäst
3 dl vatten
2 msk olivolja
1 tsk malen fänkål
2 tsk flingsalt
7 dl vetemjöl
3 dl förvällda kantareller
1 liten gul lök
2 msk smör
salt 
vitpeppar
olivolja till springformen
2 dl riven Västerbottensost
flingsalt

ROTSAKSSOPPA

KANTARELLFOCACCIA

KRÄMIG & SAFFRANSDOFTANDE KRÄMIG & SAFFRANSDOFTANDE 
ROTSAKSSOPPA MED KANTARELLFOCACCIAROTSAKSSOPPA MED KANTARELLFOCACCIA
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GC RESTAURANG 
BAR & CAFÈ

Mån–tor 8–22 • Fre 8–02 • Lör 9.30–01/02 
Norsgatan 19, Leksand

0247-132 60 • www.gardscafe.se

Välkommen in!

Caprese
Bruschetta
Mixbruschetta
Plocktallrik
Rödbetor, chèvre
Tigerräkor
Skagentoast
Räkcocktail
Löjromspizza

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

SMÅRÄTTER

VARMRÄTTER
Räksallad
Kycklingfilé
Svamprisotto
Bookmaker toast
Rödingfilé
Tournedos
Grillad entrecôte
Moules frites
Hamburgare
Baconburgare

KVÄLLS- 
MENY

Serveras 
från kl. 16

BAREN ÄR ÖPPEN
Fredagar–lördagar till kl. 01/02

FRUKOSTBUFFÉ
Vardagar kl. 8–10

LUNCHBUFFÉ
Vardagar kl. 11.30–14

inkl. vårt goda salladsbord

HELGBUFFÉ
kl. 12–15

Norsgatan 24, Leksand ∙ 0247-129 00

Varmt välkommen till en 
butik med personlig service!

Vardag & fest 
hos Solblomman
VILA ∙ MASAI ∙ ODD MOLLY 
FREEQUENT ∙ PART TWO 

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

På herravdelningen 
hittar ni:

LINDBERGH
GARCIA ∙ SEBAGO
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Skafferiet

3 4

PRISADE DALAMARMELADER
Under det första nordiska mästerskapet i mathantverk, "Nordic
Artisan Food Awards 2022", erhöll tre producenter i Dalarna fina 
placeringar för sina marmelader och geléer. Flera guld-, silver- och 
bronsmedaljer delades ut till Sejd Skafferi i Hedemora, Björgården i 
Rättvik och Widichs Gårdsprodukter i Gustafs. Här blåbärsmarmelad 
med lakrits och svenskt rödvin från Sejd Skafferi.
Facebook: Sejd Skafferi Scharin
bjorgarden.se
widichs.se

NYTT SURDEGSBAGERI I MORA 
Vännerna Cecilia Look, Joanna Karlsson och 
Marie Erkersson har öppnat Leve Bröd Hant-
verksbageri i Våmhus, Mora.
   – Vi bakar allt bröd från grunden av bra råva-
ror som gynnar både naturen och magen. Det 
finns så många gamla kultur- och lantsorter 
som glömts bort under industrialismens och 
förädlingens framväxt, men nu börjar sorter 
som enkorn, emmer, svedjeråg och dalavete 
få plats på åkrarna igen. De har fantastiska 
smaker, är motståndskraftiga och lämpar sig 
för ekologisk odling. Men det gäller att ha fing-
ertoppskänsla för de här sorterna beter sig lite 
som de vill, tycker Cecilia. 
   Förbeställ ditt bröd och hämta upp det i 
Mora eller Orsa, eller besök bageributiken. 
   – Fika gärna i vår lilla servering, vi har väl-
digt goda surdegsbullar. För förbokade grupper 
erbjuds pizzakvällar och vill du lära dig mer 
om surdegsbakning är du välkommen att gå på 
kurs hos oss.  
levebrod.se

NY BUTIK: CANTINA DEL RE
Nu kan du åka till Svärdsjö om du vill handla 
italienska kvalitetsprodukter i form av pasta, 
ostar, olivolja, oliver, balsamvinäger, salami… 
Alla delikatesser väljs ut av butiksägaren och 

vinimportören Helena Öman. 
cantinadelre.se

EN MOGEN DRINK
Efe Akol från Leksand är en av grundarna till 
Franka Drinks som vill göra det enklare och 
godare att välja alkoholfritt. Först ut är en 

kryddig aperitif med nordiska smaker, en drink 
som dessutom är sockerfri och vegansk. 

frankadrinks.com
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HELT UTAN TILLSATSERHELT UTAN TILLSATSER

FRÖIG OCH FRÖIG OCH 
SALT NYHET!SALT NYHET!

LEKSANDS KNÄCKEBRÖD PRESENTERARLEKSANDS KNÄCKEBRÖD PRESENTERAR

Följ oss på sociala medier.
leksands.se
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#dalavego

På Gapa på Stationsgatan 6 i Leksand serveras matiga sallader, rostat levainbröd och 
smörrebröd i kreativa kompositioner, allt med inspiration av vad säsongen erbjuder. 

"Eat more art" är caféets ledmotiv, här äter man lika gott som vackert. Vintersalladen 
passar både som smårätt och huvudrätt och är god att servera tillsammans med hummus.
   – Toppingen går att variera i oändlighet! Här har vi använt bland annat rostad mandel, 
silverlök, lime och örter. Du kan också testa dukkah, som är en egyptisk kryddblandning, 

valnötter, pistage, hasselnötter, granatäpple, päron, äpple, lingon, dadlar, gojibär… 
Och eldosten kan du ersätta med en vegansk variant, tipsar caféägaren Derya Akol.

gapacafe.se
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(FÖR 2–4 PERSONER)

SALLAD
500 g blomkål 
600 g palsternacka
600 g svartkål
olivolja 
flingsalt
300 g rödkål
200 g belugalinser
200 g eldost
smör eller olja till stekning
1 stor klase gröna vindruvor
1 burk jalapeño
rapsolja till fritering

TOPPING
rostad mandel
persilja

timjan
silverlök
olivolja
vit balsamico
lime
salt & peppar

Dela blomkål, palsternacka 
och svartkål. Använd gärna 
olika metoder. Slit för hand, 
hacka eller hyvla på man-
dolin för att få mer textur i 
salladen. Massera allihop med 
olivolja och flingsalt. Rosta i 
200 grader i 20–40 min (varm-
luftsugn). Rosta först blomkål 
och palsternacka, efter halva 

tiden rostar du svartkålen. 
Håll koll och rör om ofta. 
Hyvla rödkålen på en mando-
lin. Koka belugalinserna enligt 
anvisning på förpackningen. 
Skär eldosten i kuber och stek 
dem gyllene i smör eller olja. 
Dela ett gäng druvor på mit-
ten, spar några hela. Häll av 
jalapeñon och torka väl. 
Fritera jalapeñon i rapsolja 
och låt svalna på hushållspap-
per. Blanda alla ingredienser 
till en sallad och servera med 
toppingen.

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

Vintersallad 
– med tre sorters kål, eldost, 
grön druva & friterad jalapeño  

Dalarnas 
vassaste 
köksbutik

Byggnadsvård:  Linoljefärger, verktyg, beslag, 
gamla fönster och dörrar 
Kökshandel:  Allt för bakning och matlagning
Inredning:  Textil och belysning
Museum:  Tidstrands yllefabrik
Café:  Stor kakbuffé varje helg i december

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

22/12 
Årets sista 

julmarknad



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

Välkommen vinter!
Tygerna blommar fortfarande, men i mörkare toner. Böljande bomull, 
vacker viscose, tunna chiffonger och mjuk ull till klänningar, toppar, 
tröjor och koftor. Kombinera gärna blommigt med enfärgat. 
Jag skräddarsyr allt efter dina mått.  
Öppet tisdag till torsdag 11-17, eller tidsbokning 070-753 38 08. 

Pirjo Design hösten 2022.indd   1 2022-09-29   18.41
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Hantverkaregatan 4, Leksand   0247-343 20   Webbshop: www.lantlivinredning.se

Lifestylebutik med ett brett 
utbud av inredning & kläder. 

Välkomna!

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

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

ROWICO ∙ ERNST ∙ SECOND FEMALE
FURNINOVA ∙ BRAFAB ∙ MATEUS 

SOAKED IN LUXORY ∙ CLASSIC COLLECTION
med flera...



FABRIKSBUTIK
Se tillverkningen 
i vår smedja 
i Leksand!

Vardagar 10–17  
Lördagar 10–15

G:a Siljansnäsv. 20
LEKSAND

Lilla 
Blomstershopen

Yttermo Larshansesgattu 5 ∙ Leksand 
070-436 28 36 ∙ Följ oss gärna på 

Den lilla gårdsbutiken med stort 

Snittblommor ∙ Växter ∙ Inredning
Bröllop & Begravningsbinderier

KARLS MÅLERI
LEKSAND

LENNART KARLS
070-658 14 52

lennart@kar lsmaler i .se

Kunskap &  kva l i te t

CTH Ericson
Huvudbonader från Dalarna sedan 1885

www.cthericson.se
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Nyfiken på Inka Gurung

Inka Gurung i Dala-Floda är researrangör 
och instruktör i forspaddling, skogsbad och 
yoga. Dessutom engagerar hon sig för att ge 
nepalesiska kvinnor ett bättre liv, kvinnor 
vars livssituation hon ger uttryck för i sin 
kommande bok.

Inka har alltid lockats av resor till spännande 
platser. När hon år 2000 reste runt i Nepal fick 
hon för första gången möjlighet att prova på 
forspaddling i liten kajak.
   – Jag gillade det så mycket att jag ställde in 
min inplanerade resa till Indien och stannade 
kvar i Nepal för att gå en paddlingskurs. Det 
blev verkligen en blixtförälskelse och jag und-
rade varför inte någon tipsat mig om forspadd-
ling tidigare, funderar Inka som alltid tillbring-
at mycket tid ute i naturen.
   Det var inte bara paddlingen som Inka fast-
nade för, utan även det spännande livet på 
Himalayas sydsluttning.
   – När jag kom till Nepal kändes det som att 
jag hittat hem. Jag kände så tydligt att det var
där jag skulle vara, för jag upplevde en sådan 
härlig glädje som jag inte upplevt i Sverige. 

Stöttar kvinnor
När Inka återvände till Sverige googlade hon 
på platser för forspaddling. På så sätt kom hon 
i kontakt med företaget Kajaktiv i Dala-Flo-
da där hon vidareutbildade sig och jobbade 
som instruktör. Längtan till Nepal fanns dock 
kvar. År 2002 startade hon företaget Far Away 
Adventures och började att ta med gäster till 
Nepal. Under tio år pendlade hon sedan mellan 
Sverige och det vackra landet mellan Indien 
och Kina. 
   – Våren 2008 träffade jag en nepalesisk tjej 
som undrade om jag kunde lära henne att 
paddla, eftersom hon som tjej aldrig fått
chans till det tidigare. Jag lärde henne och 
några andra tjejer såväl paddling som guide- 
yrket och lite engelska. Tillsammans startade vi 
"Himalayan Adventure Girls" och ryktet om den 
klubben spred sig snabbt. Till slut blev det ett 
jättestort projekt med forspaddlande kvinnor 
från hela världen som kom till Nepal och bidrog 
med kunskaper och utrustning. Klubben har nu 
omvandlats till ett företag som drivs av tre av 
tjejerna, så när jag arrangerar paddelturer och 
vandringsresor i Nepal anlitar jag gärna dem.

I de bästa 
av världar
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Åter till Nepal 
För 13 år sedan träffade Inka sin man, den ne-
palesiske paddlingsinstruktören Amrit Gurung. 
När den här intervjun äger rum packar familjen 
för en månadslång resa till Amrits hemby där 
de äntligen ska få återse släkt och vänner efter 
pandemin. Paret ska också guida totalt tre 
resor, bland annat en vandring med yoga och 
sång där Anders Nyberg från Malung är med 
som körledare.
   – Resan blir verkligen ett äventyr för våra 
barn Lilja och Liam, nio och elva år, som följer 
med på de resor som jag ska guida. Då ska vi 
paddla på en flod, vandra i bergen och åka till 
djungeln där vi hoppas få syn på noshörningar.
   Utöver en fin natur- och kulturupplevelse 
hoppas Inka att hennes deltagare får lite nya 
insikter och perspektiv på tillvaron. 
   – Jag tror att många som reser med mig lär 
sig mycket om livet i Nepal, men kanske också 
lika mycket om Sverige. En resa kan bli en fin
tankeställare. Man kanske lär sig uppskatta 
livet mer här hemma och börjar se på det med 
nya ögon. Vi kan ju faktiskt leva gott på ett 
väldigt enkelt vis, utan stress och ett extremt 
antal moderna prylar och klädesplagg. Vi har 
allt vi behöver här i Sverige men ändå stressar 
vi för att få mer. I Nepal är människorna dukti-
ga på att leva i nuet. 

Debuterar som författare
När pandemin satte stopp för resorna till Ne-
pal bestämde sig Inka för att skriva en bok. Nu 
har de sista sidorna precis redigerats. 
   – Det senaste året har jag tagit vara på tiden 
och skrivit varje morgon, oftast mellan klockan 
fem och sex. Min berättelse är inspirerad av 
verkligen händelser och jag har skrivit såväl 
om det fina som det svåra livet i Nepal. Jag har 
umgåtts mycket med unga nepalesiska kvin-
nor som har det tufft, så genom boken vill jag 
ge dessa kvinnor en röst – samtidigt som jag 
får chans att berätta en liten bit av min egen 
historia.
   För att ytterligare stötta och uppmärksam-
ma kvinnornas situation brukar Inka köpa hem 
fairtrade-hantverk som hon sedan säljer på 
marknader och festivaler i Sverige. 
   – Jag handlar väskor, sjalar, djur, hattar och 
mössor från en fin gammal fairtrade-fabrik, en 
föregångare för fairtrade i Nepal. Under mina 
resor kan man få följa med dit och se hur kvin-
norna färgar garner och syr för hand. 

Stortrivs i Dala-Floda 
Alla intryck från andra sidan jordklotet balan-
serar Inka med det lugna livet i Dala-Floda.
   – Jag känner mig privilegierad som får bo 
här, det är en otroligt härlig plats, trygg och 
trevlig. Även om vi i vår familj lever ett ganska 
enkelt liv så känns det ändå enormt lyxigt med 
den vackra naturen och de härliga människor-
na. Det hade inte funkat för oss att flytta till 
en stad – vi bor mellan Flosjön och Västerdaläl-
ven och gillar närheten till skogen där vi tycker 
om att campa.
   Under sommaren har Inka bland annat erbju-
dit sup-yoga, sup-turer och forspaddlingsturer.    
Behöver man vara lite äventyrslysten för att 
hålla på med forspaddling?
   – Det är inte alls så läskigt som det kanske 
ser ut. Vi arrangerar forspaddlingsturer på 
nybörjarnivå, då börjar man med att sitta i en 
kajak på land. Steg två är att lära sig paddla 
framåt och bakåt, så att man sedan känner 
sig bekväm nog för att ge sig ut i strömmande 
vatten. Ofta blir man positivt överraskad, det 
kanske är lätt att tro att man ska välta och slå 
sig men det händer sällan.

Håller retreat i advent
Det är inte bara forspaddling som lockar besö-
kare till Dala-Floda.
   – Här finns många företag som kombinerar 
olika sorters aktiviteter och samarbeten med 
varandra. Vi är beroende av varandra och duk-
tiga på att marknadsföra oss tillsammans. Vi 
har en gemensam värdegrund där vi fokuserar 
på hållarbarhet, småskalighet och det lokala. 
Här finns bland annat Wålstedts Gård med sina 
ekologiska grönsaker, Hjort-Olârs populära 
kafé, bed and breakfast på Dala-Floda värds-
hus, Redhes loppis, Wålstedts Ullspinneri och 
konstnärshemmet Perjonsgården som är som 
ett levande museum. Yogainstruktören Lena 
Westin på Yoga i Hagen har jag samarbetat 
med de senaste åren och den 1–4 december 
bjuder vi in till adventsretreat. Då leder Lena 
yoga, meditation och gongbad och jag tar med 
deltagarna på en yogavandring i Dala-Flodas 
natur och fäbodar. Det blir också god vegeta-
risk mat och tid för att bada vedeldad bastu 
och doppa sig i älven. 

farawayadventures.com
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Scorett är en av Sveriges största butikskedjor för 
skor i butik och online. Vid Hjultorget i Insjön ligger 
Scorett Outlet där Stina Hasselkrantz är butikschef.
   – Vi erbjuder alltid fina rabatter på hela vårt sorti-
ment. Hos oss hittar du trendiga och klassiska dam-
skor, herrskor och barnskor för alla tillfällen, vardag 
som fest. Vi har modeskor, sportskor, vandrings-
kängor och gummistövlar. Här finns även väskor och 
necessärer, och tofflor som är en jättebra julklapp. 
Just nu är crocs populära bland ungdomar, de finns 

även med foder. Passa på att komma in med hela 
familjen under "Black Friday"-helgen. Ju fler skor ni 
köper då, desto större blir rabatten, tipsar Stina.
   Några av kedjans största varumärken är Va-
gabond, Björn Borg, Rieker, Skechers, Ecco och 
Adidas.      
   – Vi säljer även skor, jackor, mössor och vantar 
från Canada Snow, som är vårt högkvalitetsvaru-
märke.
   I butiken finns också ett brett sortiment av sko-
putsmedel, impregnering och skosnören.
   – Du kan verkligen förlänga dina skors livslängd 
genom att ta väl hand om dem. Kom gärna in till oss 
och prata skovård – och ta med dina skor så visar vi 
hur du putsar upp dem!
   Butikskedjan Scorett värnar om hållbarhet. Skor 
du inte längre använder kan lämnas in i butiken, 
som tack får du en rabattcheck. 
   – Vi skickar sedan skorna till vår egen skomakare 
som ger dem den kärlek de behöver för att använ-
das på nytt. Skorna putsas, impregneras, lagas och 
sulas om vid behov och säljs sedan online i vår 
kollektion "Reuse", berättar Stina som hälsar dig 
välkommen in i butiken.

Över hela världen finns det drygt 3 000 JYSK-butiker. 
Sedan två år tillbaka ligger en av dem vid Hjultorget 
i Insjön.
   – Vi har fått så bra och positivt bemötande här. 
Och butiken är stor och rymlig vilket uppskattas av 
våra kunder som då kan röra sig lätt med barnvagn-
ar och rullstolar, berättar Agnes Willman som är ny 
butikschef.
   – I butiken erbjuder vi i princip allt man behöver 
till sitt hem: möbler, sängar, mattor, belysning, 
inredningsdetaljer, bad- och bäddtextilier… Jämfört 
med våra konkurrenter har vi kort leveranstid på 
sängar. Upp till två veckor om allt rullar på som det 
ska.
   Sortimentet är indelat i tre kvalitetsgrupper.
   – Här finns produkter för alla plånböcker. "Basic" 
är vårt mest prisvärda sortiment, "Plus" är lite mer 
kvalitativt men ändå till ett rimligt pris och "Gold" är 
våra finaste varor med den absolut bästa kvaliteten.
   Det är inte bara privatkunder som handlar på 
JYSK.
   – Blir man företagskund hos oss får man alltid 8 
procent rabatt på köpet. Och vi är gärna med och 
ger offerter på stora inköp, som exempelvis sängar 
till hotell.

   Den 25 november infaller Black Friday.
   – Då drar vi i gång vår stora kampanj som gäller 
hela den helgen, torsdag till söndag. Många kunder 
passar på att handla hos oss då eftersom vi har 
riktigt bra kampanjpriser. Den här tiden på året har 
vi också mycket julpynt i butiken och stora möjlig-
heter till att hitta fina julklappar, tipsar Agnes som 
tillsammans med sina fem kollegor ser fram emot 
ditt besök.
jysk.se

Fynda märkesskor hos Scorett Outlet 

JYSK har allt till hemmet  
ANNONS: HJULTORGET KÖPCENTRUM I INSJÖN
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Välkommen till 
årets jultorg!

Var 10–19 · Lör 10–16 · Sön 11–16 · Hemköp alla dagar 8–22
Julafton 10–14 · Juldagen Stängt  · Annadag jul 11–16 

Nyårsafton 10–14 · Nyårsdagen Stängt

Lundhags Fabriksbutik · Clas Ohlson 
Scorett Outlet · Kicks · Iittala Outlet 
Anderssons Optik · Jysk · Hemköp

Lloyds Apotek · Mariaboden
Sportringen - Modehuset

Hjultorget 18, Insjön ∙ 0247-401 21 ∙ anderssonsoptik.com

KÖP PROGRESSIVA GLASÖGON MED DEN SENASTE 
TEKNIKEN. DNEYE MÄTNING AV DINA ÖGON GER DET 
BÄSTA SEENDET DU KAN UPPLEVA. VI BJUDER PÅ  
UPPGRADERING TILL VÅR BÄSTA YTBEHANDLING SOM 
GÖR DET EXTRA LÄTT ATT HÅLLA GLASÖGONEN RENA!

En närmare
 redovisningsbyrå

”Vi gör 
företagarens 

vardag 
enklare!”
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I backspegeln:I backspegeln:

CTH Ericson 
– en del av vår 
svenska modehistoria
År 1885 startade Carl Theodor Ericson en 
hattaffär i Borlänge. 
   – Med tiden började han med egen till- 
verkning och blev kunglig hovleverantör.  
Nu har vi åter dragit i gång produktionen  
i den gamla fabriksbyggnaden, säger del- 
ägaren Ann-Sofie Morin.

Berätta om grundaren Carl Theodor Ericson!
   – Han var fjärde generationens hatt- och 
mössmakare i Lindesberg – hans farfars far 
var hattmakarmästare redan på 1700-talet! 
Man kan säga att Carl Theodor flyttade från 
Lindesberg till Borlänge i rättan tid, i slutet av 
1800-talet då Borlänge utvecklades från bonde-
samhälle till att bli en betydande handels- och 
industristad. Verksamheten växte snabbt och 
snart blev affärslokalen för liten. År 1902 lät 
han bygga en stor fastighet i centrala Borlänge 

och här finns vi än i dag. Familjen Ericson ägde 
och drev företaget till början av 1970-talet. 
Samma år som företaget firade 100 år, 1985, 
köpte min pappa företaget. Då hade han redan 
jobbat där i 16 år, så man kan säga att jag vux-
it upp i de här korridorerna. 

När blomstrade fabriken som mest?
   – Det var någon gång efter andra världskri-
get. Men redan år 1926 sydde man tusen möss-
sor om dagen och omsatte en miljon kronor 
om året. Under 1940- och 1950-talet var CTH 
Ericson ortens största arbetsgivare för kvinnor, 
ett par hundra anställda hade man då. När 
jag är ute och föreläser om företaget kommer 
det ofta fram personer som berättar minnen, 
till exempel att deras mamma, mormor eller 
någon annan kvinnlig släkting eller bekant, 
jobbat på fabriken. Många fick ju jobb där 
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Boken "Mössor och människor" är skriven av jour-
nalisten och författaren Ann-Louise Ebberstein. 
Det är en berättelse om livet på fabriken, men 
också om alla de människor som skapat historien. 
Under bolagets storhetstid i slutet av 1940-talet 
och i inledningen av 1950-talet var över 200 per-
soner anställda. De flesta kvinnor. Dessa kvinnor 
har bidragit till sin familjs försörjning i en bruks-
ort där järn- och pappersindustrin dominerade. I 
skuggan av Domnarvets Jernverk och Kvarnsve-
dens Pappersbruk har en betydelsefull del av 
Borlänges arbetarhistoria skapats – en historia 
som inte berättats tidigare. Kontakta CTH Ericson 
om du är intresserad av att köpa boken.

direkt efter skolan, innan de gifte sig och blev 
hemmafruar. Jag kan tänka mig att det var en 
härlig stämning på jobbet med alla unga kvin-
nor som jobbade tillsammans. 

Vilka huvudbonader tillverkades?
   – Klassiska gubbkepsar, sportkepsar, hattar… 
Och uniformsmössor till försvaret, SJ, SL och 
Televerket med flera. Under 1970- till 1990-talet 
tillverkades 30 000 studentmössor om året 
så då såg det ut som ett vitt hav här inne. 
Fram till någon gång på 1990-talet skedde all 
tillverkning i Borlänge, men sedan nästan 20 
år tillbaka anlitar vi skickliga sömmerskor i Est-
land och Polen. Vi har nu flyttat hem delar av 
tillverkningen. Startsträckan för att dra i gång 
produktionen igen är inte så lång eftersom det 
mesta finns bevarat. 

Hur känns det att förvalta ett kulturarv?
   – Det känns både fantastiskt och spännande. 
Och jag är så tacksam för att fabriken är så 
pass orörd, att man varit duktiga på att inte 
slänga. Även om saker och ting är till åren 
komna så fungerar de. Här finns maskiner, 
skärbord, knappmaskiner, mallar, hattstockar, 
material… När jag behöver nya idéer kollar jag 
på gamla bilder och gräver i lådor efter inspi-
ration. Det var intressant att läsa Ann-Louise 
Ebbersteins fina bok "Mössor och människor" 
som berättar om fabrikens historia. Den gav 
mig en helt ny syn på företaget. 

Vilka produkter tar ni fram i dag?
   – Än i dag baseras sortimentet på gamla 
klassiska modeller och uniformsmössor, men 
vi designar också nya modeller. I vinter tycker 
jag att man kan bära en snygg gubbkeps, eller 
"flat cap" som vi kallar det, gärna i tweedtyg. 
Sedan är det aldrig fel med en basker. Natur-

färgade nyanser, som beige, grönt, grått och 
svart, är inne nu. Vi tar också fram skeppar-
mössor sydda av överblivna tyger från olika 
modehus. Vi försöker tänka på miljön och 
återbrukar gärna tyger som legat på andras 
hyllor. År 2010 lanserade vi CTH Mini efter att 
en kompis efterfrågat kepsar för barn. Den kol-
lektionen låg helt rätt i tiden, för just då var 
det inne med retromode och lite rockabillystil. 
Barnkepsarna blev så populära att vi säljer 
dem än i dag. 

Vad händer just nu?
   – Vi har anställt en man som syr åt oss på 
heltid och på sikt hoppas vi kunna anställa 
ytterligare en person så att vi får snurr på 
tillverkningen. Nu planerar vi vårens försälj-
ning och ska börja skissa på modeller till nästa 
års höstkollektion. På senare tid har min man 
Markus börjat jobba i företaget och vi kom-
pletterar varandra så bra. Vårt mål är att starta 
en fabriksbutik så att man kan komma hit 
och handla produkterna på plats. Det tidigare 
fabriksmuseet är nedlagt men vi kommer att 
bjuda in till visningar framöver. Då berättar vi 
om företagets historia och så får man chans 
att titta runt i lokalerna och se hur en keps blir 
till. 
cthericson.se

Sömnad under 1940-talet.



Vackra julgrupper, glimrande buketter, smakfull 
choklad, inredning, presenter, blommogram m.m. 

I Insjöbutiken väljer du dina julblommor i våra växthus. 
Välkommen!

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

LÅT OSS HJÄLPA DIG ATT FÅ  
OCH SPRIDA JULGLÄDJE MED VÅR 

BLOMSTRANDE JULSTÄMNING

Aktuella öppettider hittar du på Facebook, Instagram eller på www.gundhes.se
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”En av samtidens bästa, mest egensinniga 
popartister kommer från Bjursås”

- Per Bjurman, Aftonbladet 

”Det är lite som att paketera 
allt man gillar med musik 

på svenska och sätta en 
samhällskritisk etikett 

på paketet”
- GAFFA

Nytt album ute nu!
Beställ CD & LP på Bengans.se
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Året runt delar kreatören Karin Stigsdotter på Körsbärsgården i 
Leksand med sig av bilder på blommor och växter. Här tipsar hon 
om hur du skapar vinterns vackraste kransar och dekorationer.
   – Naturen bjuder på mycket fint att skapa utav och är en stor 
källa till inspiration året om, tycker Karin som nu utbildar sig till 
florist hos Floristutbildarna i Stockholm.
Instagram: karin_stigsdotter

INSPIRATÖREN

Egentillverkad kottkrans dekorerad med granris. 
Blad från doftlilja och avlövade vildvinsrankor.

Rosa nerine nedstuckna i blåbärsris. På kanten 
av skålen ligger en egentillverkad kottkrans.

Girlanger av granris runt pardörren och fönst-
ren på verandan. På dörrarna hänger kransar av 
höstlök som limmats på halmstommar.

Islyktor med mogna tulpaner. I ekfatet är 
avhuggna smågranar nedstuckna i jorden. Gra-
narna fryser fast och står stadigt hela vintern.



5 1

Istavlor av vissnande blommor, blommor som 
fick förlängt liv som infrusna.

Stjärnhimmel av stjärnor i olika naturmaterial. 
Dekorationen på bordet i form av blommor och 
grönt i olika glasvaser. Mässingsljusstakarna är 
köpta på second hand.

Mosshjärta under syrengrenarna där en samling 
mässingsklockor i olika storlek hänger året om.

Stort hjärta av olika sorters ris och alkvistar 
med dekorativa hängen.

Knubbiga hyacinter och tallkottar i ett second 
hand-köpt fat. Mellan hyacinterna ligger tunna 
grenar av lärk.



L E K S A N D
DALARNA
SW E D E N
SCAND I N AV I A

 

Varmt välkomna till 
STATIONSGATAN 6 

i härliga Leksand!
   

Våra öppettider hittar du 
på våra sociala medier.

gapa 
ylvaskarp

secondaire
kräsen

faktoritre
hälsopunkten

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

Instagram: @ylvaskarp   www.ylvaskarp.se

KONST, KALLIGRAFI, 
INREDNING & DESIGN

LEKSAND
DALARNA
SWEDEN
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VINTER I LEKSAND
Vinter i Leksand bjuder på skidåkning i familjevänliga 
Granberget och fina längdspår, bad i Leksandshallen 
samt olika motions- och träningsalternativ i hallarna 

runt Siljansvallen. 
På Leksand Strand finns ett brett urval av rymliga 

familjestugor och närhet till flera skidanläggningar.

LÄS MER OCH BOKA
leksandresort.se/leksand-strand



En sagolik vinter

Öppet kl 10-16
26 & 27 november
2-4, 9-11, 16-23 & 25-30 december
2–8 januari

Äventyret börjar på tomteland.se
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Hemma på gården i Hansgårdarna i Borlänge 
står en förfallen stuga som näst intill rasat 
ihop. En stuga som i gamla tider användes som 
tvättstuga och sommarstuga. Långt bak i glöm-
skans korridorer minns jag stugan med ett glest 
och ruckligt tak som läckte som ett durkslag. 
Den hade också en gigantiskt stor murstock, en 
spiskåpa och en liten, liten vedspis. 

För mig har året 2022 blivit ett förändringarnas 
år, med en uppslitande separation och en ny 
himlastormande kärlek. Både utmaning och 
passion, sorg blandat med enorm glädje. Men 
framför allt kärlek, kärlek och åter kärlek. En 
kärlek och passion så stark att den känns som 
en romantisk film. Det pirrar och bubblar och 
när jag efter arbetsdagens slut möter min fäst-
man känns livet komplett, varmt och genuint. 
För första gången i livet om jag ska vara ärlig.
   Men nu tillbaka till den ruckliga stugan som 
idag är mer som en ruin. Intill den hoprasade 
muren hittar vi den lilla vedspisen som står till 
hälften gömd i grus, jord och pulveriserat rödte-
gel. Rostig, tilltygad och spräckt och med sina 
delar spridda runt omkring. Den gamla vedspi-
sen blir en slags symbol för vår starka kärlek.
   Men hur tänker du nu Daniel? Jo, att kärleken 
är som en vedspis helt enkelt. Kärleken behöver 
också matas med energi. Den ska glöda och hål-
las brinnande. Så på med mer bränsle i en jämn 
ström. När lågan falnar måste den matas och 
tändas, igen och igen. En vedspis som sällan 
används fungerar knappt, då trilskas den och 
det röker in. En övergiven vedspis spricker och 
rostar och ger upp, blir en spillra av vad den en 
gång varit.
   Så åter till den lilla vedspisen, en Bolinder 

nummer 45. En alldeles för varm och kvalmig 
dag i våras var den kärleksfullt hopplockad, la-
gad och tätad. Uppallad på tegelstenar eldade 
vi i den och i bruset och sprakandet från elden 
kändes det som om livet och kärleken själv 
återvänt.
   Vedspisen sjunger, brinner och sprider värme 
och omsorg. På den tillreder vi mat och den 
hjälper oss också att skapa en romantisk och 
gemytlig atmosfär under mörka och kalla kväl-
lar. Trasigt kan faktiskt lagas och pusslas ihop. 
Människor med livet i bagaget kan förenas och 
skapa eld, glöd och brinnande kärlek. Så är det!

FUNDERINGAR FRÅN EN FRODIG OAS

       En kärlek och 
passion så stark att 
den känns som en 
romantisk film.        Människor med 

livet i bagaget kan 
förenas och skapa 
eld, glöd och brin-
nande kärlek.

Kärlek är som 
en vedspis 

Daniel Eriksson
Illustratör
illustrator-danieleriksson.com
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18/2 VANSBRO VINTERSIM
Under den andra upplagan av Vansbro 
Vintersim erbjuds återigen dopp i isvak 
och simtävlingar om 25 eller 50 meter 

i Västerdalälven. Efter utfört dopp 
väntar värmande badtunnor, bastu 

och hamam-spa för deltagarna. 
vansbrosimningen.se

TIBETANSK 
FACELIFT_
MASSAGE 
Hudterapeuten Elisabeth 
Göras på Wholesome 
i Leksand erbjuder en 
populär behandling för 
ansikte, huvud, hals 
och skuldror. Massagen 
består av en kur med 
fyra behandlingar och 
kunder som gått regel-
bundet säger att de 
upplever att huden blir 
spänstigare och slätare.
wholesome.se

16 _   19/2 
WILD WOMEN
Är det dags att väcka 
det vilda inom dig till 
liv? Boka in en vinter-
weekend i Navardalen, 
Älvdalen, med boende 
och måltider. På pro-
grammet står turskidor 
i vildmarken med mån- 
och eldritual, vildmarks-spa med isbad och bastu, 
snöskovandring, morgonmeditation/yoga, samtal 
och kreativa övningar i vacker natur. Du lär dig ock-
så att göra upp en eld och koka kaffe över elden. 
En helg för dig som vill koppla bort den 
vardagliga stressen och tillsammans med 
andra kvinnor uppleva både lugn och äventyr.
noconnection.se

SUNT I SÄLEN 
Inne på Sälens Högfjälls- 
hotell ligger Mountain Soul 
Café som serverar energi- 
givande smoothies, ekologiska 
juicer och rawfood-bollar och 
mycket annat gott. Vid caféet 
finns även en yogastudio och 
en liten shop med yogamattor, 
böcker, ekologisk hudvård och 
ayurvediska teer med mera.
mountainsoul.se

MED KRYDDIG DOFT 
Dalarnas Ekobutik i Falun har tagit 

fram "Gruvtvålen", en ekologisk tvål 
dekorerad med kvinno- eller mans-

symbolen. Tvålen doftar kryddigt av 
enbär och frankincense och passar 
till kropp, händer och rakning. Säljs 
även av Gruvbutiken vid Falu Gruva. 

dalarnaseko.se
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Mer info på www.siljanskonditori.se

BAGERI | KONDITORI | KAFÉ | KÖK | GALLERI

Vinter på Siljan

Lunch
MÅN - LÖR

11:00 - 14:00

Fika

Brunch
SÖNDAG

10:00 - 14:00Höstens kängor från
Skechers!
Välkommen in!

Torget 7, Leksand  - 0247-34680
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Vi har satt ihop en smakupplevelse med ett 
urval  av det goda som ti l lverkas i  Dalarna.
Årets julklapp t i l l  dig själv,  dina vänner, 
anstäl lda och företagets kunder !
Pris 495 kr.

dalarnadesign.se

Boka
nu!

EN LÅDA 
JULGOTT FRÅN 
DALARNA 

Falugatan 1,  Falun
Kyrkogatan 16,  Mora
info@dalarnadesign.se

  
LEKSANDS KULTURHUS 

Museum   Arkiv   Bibliotek 

Alf Munthe: den mjuka  
arkitekturens mästare 

26 november 2022 - 21 januari 2023 
 

Alf Munthe (1892 -1971) var en av  
1900-talets mest radikala och nytänkande 
textilkonstnärer. I hans formspråk finner vi  

oss utanför den sedvanliga skalan. 

Välkomna! 

Fo
to

: I
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a 
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nn

es
jö

 

För mer info besök vår Facebooksida  
eller hemsida www.leksand.se/kultur 



6 1

FÖRFATTARSAMTAL & BOKSIGNERING 
12/11 kl. 11–13 Akademibokhandeln i Falun
19/11 kl. 11–13 Bokhandeln i Rättvik
26/11 kl. 11–13 Hedemora Bokhandel
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a 
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ss
bo

Solveig Bergqvist Larsson är författare, föreläsare och underhållare i nostalgi- 
shower. Tillsammans med musiker berättar hon, med humor och allvar, historien  
om Kärleksbluffen och avslöjar bedragarens metoder, ett högaktuellt ämne idag.
Välkomna att boka föreläsning eller föreställning på 45–60 minuter via
solpennan@gmail.com. Läs mer på hemsidan www.solpennan.com

”En osannolik och sann historia om hur Sol-
veig Bergqvist Larsson blev sol-och-vårad 
som ung och hur det påverkade hennes liv.”

KÄRLEKSBLUFFEN
NY SJÄLVBIOGRAFI!

Säljs via bokus.com och adlibris.se

FÖRELÄSNING 
23/11 kl. 18.30 Hedemora bilbliotek

Varmt 
välkommen till 

Dalarnas museum 
- mitt i Världsarvet Falun!

Läs mer på
dalarnasmuseum.se
Facebook & Instagram

Tel 023-666 55 00. Stigaregatan 2-4, FALUNFri entré. Öppettider: tisdag–söndag 11–17

Tryck Dalarnas museum, Falun 2022

Entréhallen
10/12 2022 - 12/3 2023

Samiskt på 
Dalarnas museum 
i vinter

Ohtsedidh 3/12 2022 - 30/4 2023
Aerpie 10/12 2022 - 12/3 2023

SAMISKA SPÅR

SAMISKA
SPÅR

DAL ARNA – GÄVLEBORG – VÄSTMANL AND

amiska spår finns i naturen, i traditionerna och i 
arkiven. Det har sedan en lång tid tillbaka funnits 
en samisk befolkning i Mellansverige, men trots att 
källorna är många finns lite kunskap om vilka dessa 
människor var och hur de levde. Varför är det så?

Under åren 2017–2020 genomfördes projektet Ohtsedidh –  samiska 
kulturyttringar i Mellansverige med syftet att öka kunskapen om 
 samernas historia i Dalarnas, Gävleborgs och Västmanlands län. Med-
verkande i projektet var länsmuseerna i de tre länen och  Stiftelsen 
Gaaltije. Projektet avslutades med en vandringsutställning, men 
 efterforskningarna hade resulterat i så mycket mer – en ny fördjupad 
kunskap som inte fick gå förlorad.

Den här boken presenterar de efterforskningar som gjordes inom 
Othsedidh-projektet och säkerställer att den nyfunna kunskapen 
består. Men det är inte allt. För att öka kunskapsnivån ytterligare har 
forskare och samer bjudits in som skribenter och tillsammans med 
projektets deltagare ger de en röst åt människor och berättelser som 
annars riskerat att försvinna. 

Boken berör flera olika källor där kunskap om samer kan påträffas, 
men en huvudriktning är spåren i landskapet, där även du som läsare 
kommer att ha en framtida roll att fylla; det finns nämligen mycket 
kvar att upptäcka i skog och mark!

3/12 
Boksläpp DFHFs
årsbok 2022: 
”Samiska spår”

29/11 
Nördlunch: 
”Förhistoriska 
skidor i Dalarna”
Digital föreläsning
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BOK- 
BLADET 

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

Gustaf Ankarcronas (1869–
1933) betydelse för Dalar-
nas självbild kan knappast 
överskattas. Som hembygds-
vårdare, hemslöjdsfrämjare, 
konstnär, arkitekt, formgiva-
re, folklivsforskare, föreläsa-

re, talare och opinionsbildare bidrog han till 
att göra Leksand till ett centrum för svenskt 
kulturliv för lång tid framöver. Nio författa-
re har bidragit med texter till boken.

GUSTAF ANKARCRONA OCH BILDEN AV 
DALARNA SOM SVENSKT IDEAL
Gidlunds förlag & Leksands Konstsällskap

Svenska folket bjöds in 
till att skapa Sveriges 
landskapspizzor med 
smak av de råvaror 
som gör varje land-
skap unikt. Vinnarna 
presenteras i denna 
receptbok där Dalarna 

representeras av Marie Erkersson i Våmhus, 
Mora. Hennes "Midsommarpizza" toppas 
med matjessill, brynt smör, gräddfil, Väs-
terbottensost, kokt potatis och finhackad 
schalottenlök och gräslök.

SVERIGES LANDSKAPSPIZZOR 
Isabergs Förlag

Dalarnas fäbodristningar 
från 1600-talet till 1900-ta-
lets mitt är en rik skatt av 
bilder och korta texter som 
höggs och ristades på träd 
och berghällar och i husväg-
gar och stenblock. Boken 

innehåller illustrationer, analyser av rist-
ningarna och texter om de vallkullor, skogs-
arbetare och vandrare som skapade dem.

FÄBODRISTNINGAR I DALARNA 
av Lars Bägerfeldt, Torbjörn Kronestedt, 
Rolf Lundqvist, Olle Nordkvist, Ulrika  
Stenbäck & Stig Welinder, Gidlunds förlag

Denna spänningsroman och 
familjesaga är Leksands-
författaren Niklas Turner 
Olovzons debut och första 
del i "Doldasviten". Mörka 
familjehemligheter stiger 
till ytan när en bärplockare i 
Dalarna och en liten pojke i 

Luleå försvinner spårlöst.

ISBERG 
av Niklas Turner Olovzon, 
Harper Collins förlag
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Stärk ditt välmående med 
hjälp av enkla och hälsosam-
ma val, utan att krångla till 
det. Kanske sätter du alltid 
andras behov framför dina 
egna, eller har svårt att hitta 
balans och hållbara lösningar 

för att du ska må bra? Hälsoinspiratören 
Sofia "PT-Fia" Ståhl från Dalarna har samlat 
ett par hundra hacks som ger dig tips och 
inspiration. Utgivningsdag är 28 december.

"201 HÄLSOHACKS: LÄMNA DISKEN, 
HÅNGLA I STÄLLET" 
av Sofia Ståhl, Bonnier Fakta

HEMMA ÄR DÄR HJÄRTAT BOR
av Sara Källström, WAPI förlag

Efter många år återvänder 
Marcus motvilligt tillbaka till 
barndomshemmet i Västerby 
i Dalarna. Släktgården ska 
säljas och han måste rensa 
i röran. Planen är att göra 
det han ska i det tysta, men 
tillvaron kompliceras när han 

återser två personer: barndomskompisen 
Emelie och hans stora ungdomskärlek.
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Nu ger Ella Atterlid ut "Sälen så mycket mer 
– Sälenfjällen under fem årstider", i vilken 
hon i ord och många bilder beskriver sin stora 
kärlek till området. 

Berätta om boken!
   – Det är en coffee table-bok som är uppdelad 
i sex kapitel varav jag ägnar fem av kapitlen åt 
våra fem årstider: vintern, vårvintern, våren, 
sommaren och hösten. Boken innehåller inspi-
ration och mina egna guldkorn. Fast jag själv 
bott i Sälen i mer än 30 år upptäcker jag nya 
pärlor varje år. Jag tror att många läsare kom-
mer att få en aha-upplevelse när de läser och 
bläddrar i boken. Ett kapitel handlar om Sälens 
tidiga turismhistoria.

Hur kom du på idén?
   – Jag la märke till att många besökare vet 
ganska lite om Sälen. Pistkartorna känner man 
till men vad som finns utanför fjällanläggning-
arna har man mindre koll på. Sälen är mer än 
utförsåkning och after-skier. Inom 20 minuter 
kan man nå platser där det är helt tyst och 
öde. Jag vill visa läsarna den storslagna natu-
ren och hur lättillgänglig den är. I min butik i 
Tandådalen möter jag människor från när och 
fjärran. Jag gillar att tipsa dem om vad de kan 
uppleva i Sälen och det är alltid lika roligt när 
de kommer tillbaka helt lyriska, till exempel 
efter en vandring eller en hundspannstur.

I boken blandas gamla fotografier med nya.
   – Totalt är det 18 fotografer som bidragit 
med bilder, bland annat Per Eriksson i Falun, 
Susanna Wikman i Leksand och Linda Hansson 
i Sälen. En del fotografer har blivit så positivt 
överraskade när jag visat dem vad som finns 
bortom skidanläggningarna, där de mestadels 
brukar ha sina fotouppdrag. Jag har en hel del 

egna bilder med i boken också, vilket gör den 
mer personlig.

Hur blev Sälen en populär skidort?
   – Det startade i och med Vasaloppet år 1922. 
Till en början bodde turisterna på pensionat 
eller gårdar i Sälen och kringliggande byar. Det 
berättas att turisterna gick med skidor upp på 
bergen på dagsturer. Vilken bedrift med tanke 
på dåtidens utrustning! År 1935 sattes den 
första raststugan upp, Sälenstugan som finns 
kvar än i dag på Sälfjällstorget. Först övernat-
tade folk i raststugan men det blev ju väldigt 
trångt, så det dröjde inte länge innan man 
började bygga turistboenden för att tillgodose 
det stora behovet av bäddar.

Vad betyder Sälen och fjällvärlden för dig?
   – Det betyder allt för mig. Sälen är min bästa 
plats på jorden. Jag älskar att bo i en liten by, 
där jag har nära till naturen och ändå tillgång 
till det stora utbudet av restauranger och 
evenemang. Sälen är ett väldigt pulserande 
område. Här får man lite av det som finns i 
stan utan att behöva bo i stan.

Välj ut ett vintertips till våra läsare!
   – Då tycker jag att man ska besöka Stor-När-
fjället som är så otroligt fint under hela året. 
Där kan man vandra på snöskor eller gå på tur. 
Folk brukar bli väldigt överraskade av skönhet-
en där och hur enkelt det är att ta sig dit.

Hur ser din egen bästa vinterdag ut i 
Sälenfjällen?
   – En kylig januaridag går jag gärna upp på 
Källfjället. Precis innan solnedgången, i den 
"blå timmen", är ljuset helt fantastiskt. Ta med 
dig kamera, överdragsjacka, karta, smörgåsar 
och varm dryck. Om du planerar att dröja dig 
kvar tills solen gått ned gör du bäst i att packa 
med en pannlampa också.

Ella guidar dig till 
sina guldkorn i Sälen

Den 25 november ger Ella 
Atterlid ut "Sälen så mycket 
mer – Sälenfjällen under fem 
årstider" på eget förlag. Boken 
säljs sedan hos Mindful Living, 
i olika butiker och på några res-
tauranger och hotell i Sälen.

mindfullivinginreder.se
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Krongårdsvägen 16 vid FALU Gruva

norrgardeninredning.se023-702 24 40

Ernst ∙ Selected Femme 
House Doctor ∙ Pr Home

Bruka Design ∙ Edblad ∙ VILA
och många  FLer

kopparstaden.se

Platsen för inspirerande hem
I över hundra år har Sundborn varit platsen för inspirerande hem. I den andan 
bygger vi Kvarnängen – nybyggda hyresrätter helt i trä, som ligger mitt i byn.  
Att bo i hyresrätt är ett praktiskt och tryggt val i oroliga tider. 

Gör en intresseanmälan för Kvarnängen hos Kopparstaden. 

För mer info

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
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Dalarnas Hemslöjd
Stora Torget 

791 71 Falun
023-151 31

dalarnashemslojd@telia.com

Kurbitsljusstake: 350:-  |  Stumpljusstake: 249:-
Löpare Elin: 353:-  |  Kökshandduk röd: 125:-

Grytlapp röd: 125:-  |  Träslev: 55:-
Ljusstake röd: 275:-  |  Löpare Tällberg: 441:-

Kökshanddukar Insjöns väveri: 249:-

dalarnasmuseum.se

Varmt välkommen till 
museibutiken!

Dalarnas museum - mitt i världsarvet

LÄNGDSKIDOR
CYKLAR · BIKEFIT
CYKELVERKSTAD
SKIDVERKSTAD

FRILUFTSLIV 
KLÄDER

Slaggatan 11, Falun · 023-638 62 
www.cykellangd.sewebbshop: www.dalaguldsmide.se

Pris i silver 980:- 
guld från 9500:-

Nyhet från
vår egen smedja!

silver 980kr
guld från 9500kr

Från vår egen smedja

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

Zornsmycken i 
guld och silver

Smycken med 
dalahästar i äkta silver 

från 159kr

Daniel Wellington 
klockor från 995kr

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

Finns i flera olika färger på stenarna.

RÄTTVIK   LEKSAND   FALUN

Folklorering 1095 kr
Kurbitsring 1295 kr

Nyhet!
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NAMN Peter Reichel
BOR Leksand
YRKE Typograf
HEMSIDA fotografer.n.nu/peter-reichel

Fotoentusiasten Peter Reichel har skåpet fullt 
av medaljer och utmärkelser. För sina foto-
grafiska framgångar i Norden har han tillde-
lats hederstecknet Nordisk Stormästare.

Berätta om din bildbakgrund, Peter!
   – Jag är uppvuxen i Österrike där jag utbil-
dade mig till filmfotograf på konsthögskolan i 
Wien. När jag flyttade till Sverige började jag 
jobba på min svärfars tryckeri och där blev 
reprokameran mitt arbetsredskap. Privat har 
jag alltid fotograferat mycket, inte minst under 
mina resor till Sri Lanka, Nya Zeeland, Ma-
rocko... För tio år sedan gick jag med i Gagnefs 
Fotoklubb och började tävla internationellt 
med mina bilder. Jag har alltid flera tävlingar 
på gång i olika kategorier, som färg, svartvitt, 
sport och natur. Oftast bygger jag bilder i Pho-
toshop, fast målet är ju att betraktaren inte 
ska se att bilden är manipulerad. 

Vad betyder tävlingarna för dig? 
   – Det ger mig en bekräftelse på att jag ska-
par bilder som uppskattas av andra, åtminsto-
ne av de fotografer som sitter i juryn. I stället 
för att köpa en lott och hoppas på att vinna en 
miljon, deltar jag i tävlingar och hoppas på bra 
placeringar. Det delas inte ut några dyrbara 
priser, jag deltar endast för mitt stora nöjes 
skull.

Du leder kurser i Gagnefs Fotoklubbs regi.  
   – Ja, bland annat i bildspel. Det är ett bra 
sätt att berätta sin egen historia på sitt eget 
sätt med hjälp av bilder, tal och musik. Perfekt 
för dina egna reseberättelser! Det går också 
att tävla med bildspel. Mitt mest framgångsri-
ka bildspel handlar om en samlare i Borlänge 
som har 13 000 kameror i sin lägenhet. 

För några år sedan fick du ett speciellt upp-
drag.
   – Ja, då fick jag förmånen att ta hand om en 
del av Henry B. Goodwins bildskatt som hittats 
i gamla mappar på en vind. Han var den mest 
kände fotografen i Sverige under 1920-talet 
och var även mycket uppmärksammad i Europa 
och USA. Inför en auktion på Bukowskis fick 
jag katalogisera bilderna och restaurera dem 
så att de i dag går att trycka i storformat som 
affischer. 
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I ALBUMET
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200 kvm härlig blandning av
 blommor • inredning • kläder

Åsgatan 59 · Hedemora · 0225-100 25

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

Vardagar 10–18, lördagar 10–14

Följ oss gärna på instagram 
@blomsterstuganhedemoraJul i Säter

känn stämningen
i trästadens mysiga kvarter

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

Vi firar 15 år! – Välkommen att fira med oss.

Livsstilsbutiken i Säter

&mig
 
& alice

 

   

  

TORGGATAN 8, SÄTER

0225-508 29  @migochalice
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Kvalité & Tradition sedan 1963

 Lars Ericssons Måleri  ·  Ivarshyttevägen 14, Hedemora ·  0225-125 42 ·  er icssonsmaler i .se

FÄRG – TAPETER – INREDNING
Hos oss hittar du det i  en härl ig mix i  vår stora luftiga butik.

Egen inredare och färgsättare – boka gärna tid.
Handtryckta tapeter och l inoljefärg som vi  bryter t i l l  den kulör du vi l l  ha.

Massor med julklappstips – så klart inslagna i  vackra paket.

Välkommen in t i l l  oss – l ite mer än bara en färgbutik.

Åsgatan 74 - Hedemora - 0225/15700
Handpicked Fashion

 

MODE

Vardagar 10-18     Lördagar 10-14

Handplockat

Red Button
Street One
Zabaione
Mazing
2-Biz
Isay
Ichi
Cecil
Bessie
B.Young
Cream
Fransa
Freequent
Caramelle
Happi

Kanok
Laurie
Masai
Kaffe
Robell
Ze-Ze
Våga
Zilch
Yest

Österbyvägen 26  
0225-71 17 04
mur-kaminkultur.se HEDEMORA

Vi har presenterna 
till nära & kära

För öppettider, se 
eldabutiken.se/butik/hedemora
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På tapeten
DALARNAS LUSSIBRUD  
– ETT LUCIATÅG I FOLKTON
Upplev ett luciatåg som skiljer sig markant 
från det du är van vid att se och höra.
   – I december möts älskade adventsånger och 
Dalarnas rika dräkttradition i en nyskapande 
och färgsprakande konsert, berättar Anna-
Karin Jobs Arnberg som tillsammans med Täpp 
Lars Arnesson och Johanna Runbäck är projekt- 
ledare för konserten.
   I Dalarna finns tidigare förlagor till den Lucia 
med vit klänning, rött band i midjan och ljus i 
kronan som gestaltas i vår tid.  
   – Luciabrud med kringgång och dans finns 
främst dokumenterat från de västra delarna 
av Dalarna. Lucia var klädd i våra sockendräk-
ter och den mest fascinerande av dem alla 
var Lussibruden från Malung. Det finns en fin 
uppteckning från Malung som beskriver just 
Lussibrudens kringgång och hennes klädsel. 
Musiken som vi presenterar är från vår lokala 
folkmusikskatt. Den stora mängden uppteck-
ningar vittnar om sånger och låtar i folkton 
som har direkt anknytning till socknarna runt 
om i Dalarna, som "Jultiggarvisa från Bingsjö",
"Staffanslåt från Leksand" och "Staffansvisa 

från Nås".
   I ensemblen finns cirka 30 sångare, bland an-
dra Sofia Sandén och Eva Rune, samt dansare 
och spelmän, alltifrån professionella musiker 
till lokala förmågor.
   – Vi kommer att klä alla deltagare i traditio-
nella dräkter, så publiken får såväl en musikal- 
isk som visuell upplevelse. Kanske känner du 
igen koraler, visor och låtar men du får också 
höra helt nya arrangemang, lovar Anna-Karin 
och nämner att även Grop Mikael Sjögren, 
Maria Sjögren och Maria Ähdel arbetar med 
musiken. 
   "Dalarnas Lussibrud" ger fem konserter 
på fem platser: 2 december i Floda kyrka, 3 
december i Malungs kyrka och Mora kyrka, 4 
december i Rättviks kyrka och Leksands kyrka.
flodaros.se

CALLE ÄR KUNGEN AV GRÖT
En tallrik varm gröt ger en bra start på vinter-
dagen. Vi pratade med Calle Myrsell i Borlänge 
som år 2018 i Skottland utsågs till världsmäs-
tare i grötkokning. Under årets världsmäster-
skap tilldelades han ingen medalj men Calles 
kunskaper om gröt är ändå guld värda.
Hallå där Calle, vilket grötrecept ställde du 
upp med i år?
   – Det var en gröt kokad på vatten, salt och 
havrekross, som traditionen bjuder i Skottland, 
smaksatt med vaniljvisp och limoncello. Top-
pingen bestod av bär, rostad mandelmassa och 
citronmeliss.
Nämn några sätt som man kan man laga 
havregrynsgröt på!
   – Det finns åtminstone fyra sätt och godhe-
ten kommer i fallande ordning: 1. Gröt tillagad 
på havrekross, vatten och salt. 2. Gröt på hav-
regryn som kokas i tre minuter. 3. Over Night 
Oats, med till exempel yoghurt, havregryn,  
chiafrön och honung. 4. Gröt som tillagas i 

mikro eller genom att hälla varmt vatten på 
"färdig grötblandning". Ingen smakupplevelse 
men bra om du har bråttom.
Hur får man till den bästa gröten?
   – Rör om gröten ordentligt under uppkok 
och passa så att den inte bränner fast. Gör 
gärna gröten något "rinnig". Sedan smaksätter 
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NY BUTIK: RASKARE STICKNING
Sugen på att sticka ett par sockor nu när 
kylan kommer? I så fall kan du besöka Raska-
re Stickning, en liten garnbod som Katarina 
Sundström Rask startat hemma på Solbacks-
gatan i Borlänge. Förutom att erbjuda garner 
av hög kvalitet och regnbågens alla färger vill 
Katarina att fler ska få upp ögonen för ullens 
ursprung och hur den produceras.  
   – Visste du att svenska bönder producerar 
ungefär 1 200 ton ull varje år, men att stör-
re delen av den ullen exporteras utomlands, 
bränns upp eller grävs ner som avfall? Samti-
digt importerar vi lika mycket ull från andra 
sidan jordklotet. Jag vill att människor ska 
upptäcka att den nordiska ullen är minst lika 
bra som den ull som vi varje år importerar från 
Oceanien och Asien. Den ullen är ju inte alltid 
kontrollerad vad gäller djurens, arbetarnas 
och naturens villkor i produktionen, menar 
Katarina som i sin butik endast säljer garner av 
svensk och norsk ull samt av alpacka.
   I butiken finns också ett sortiment med 
produkter från andra kvinnliga företagare och 
konstnärer i Dalarna, och framöver kommer 

Katarina att bjuda in intresserade till stickträf-
far i en lokal i Borlänge. Hon har också skapat 
möjlighet till "Swish-and-grab" på en välbesökt 
mötesplats i Falun:
   – Jag vet att stickentusiaster brukar träffas 
på konditori Focus så jag frågade konditoriet 
om jag kunde få ha ett skåp fyllt med garner 
hos dem. De tyckte att det var en jättebra idé, 
så nu kan man handla fina yllegarner medan 
man tar en fika, förena nytta med nöje, tipsar 
Katarina.
raskarestickning.se

NY BUTIK: KOLLGÅRDEN I LEKSAND
När Sanna Mattsson Prepuk och Danny Kryhl 
flyttade till en stor gård i Smedby i Leksand 
kunde de förverkliga drömmen om en egen 
inredningsbutik. I juli öppnade paret dörrarna 
till "Kollgården" där de säljer hållbar inredning 
i en lantlig miljö. Allt i butiken är handplockat, 
som möbler, inredningsdetaljer, allmoge, glas 
och porslin med mera. Sanna och Danny, som 
tidigare jobbat på auktionsbyrån Bukowskis i 
Malmö, driver butiken vid sidan av sina ordina-
rie jobb – så håll utkik på deras Instagramkon-
to efter vinterns öppettider.
Instagram: Kollgården

du med sylt, bär, pumpakärnor, solroskärnor, 
hackade mandlar eller nötter. Och kryddor 
som kanel och kardemumma. Honung kan med 
fördel ringlas på. Gröten kan ätas med mjölk 
eller med havredryck, yoghurt eller vaniljsås.
Vilket är ditt favoritrecept?
   – Vardagar kokar jag vanligtvis havregryns-
gröt med solros- och pumpakärnor. Den äter 
jag med rårörd lingonsylt, kanel och hackad 
mandel. Testa gärna att ugnsrosta grovriven 

mandelmassa i 8 minuter i 180 grader. Det är 
jättegott att strö på!
Tröttnar du aldrig på gröt, Calle?
   – Inte alls, jag äter olika varianter av gröt 
året runt. Det ger en bra start på dagen med 
lång mättnad. Dessutom är det nyttigt, ekolo-
giskt och klimatsmart. Många tänker frukost 
när de tänker på gröt men gröt kan med fördel 
användas som bas till efterrätter, mellanmål 
och lunch/middag.
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RULLA UT  

GOLVVÄRME

MED MATTOR FÅR DU NYA RUM OCH VARMA GOLV. Förutom att en matta ger känslan av 
nytt rum så får du varma golv som bidrar till energibesparing.

Har du kalla golv i rum eller källare så kan en heltäckningsmatta vara lösningen för att 
kunna sänka temperaturen och fortfarande uppleva det behagligt. Vill du dessutom lyxa 
till det lägger du först ut en underlagsfilt på 6 mm som bidrar till en ännu större energi-
besparing och en superlyxig känsla när du går svävande fram på mattan.

Kom in till butiken så berättar vi mer om möjligheterna och bor du inom fyra mils radie 
från Borlänge kan vi hjälpa dig med installationen av mattan.

Heltäckningsmattor i lager 
från 98:-/m²
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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

 

rogersnickare

På Reboot lagar vi skor och kläder. 
Lämna in dina favoriter hos oss 
så ser vi till att de blir hela och 

fungerande igen. I vår butik hittar 
du också skor, tofflor, kepsar och 
andra produkter av hög kvalitet. 

Välkommen till Reboot. 
Borlänge - Hantverksbyn 5 skomakerireboot.se

COUNT ON ME
DOUBLE SECURITY CONCEPT

MED KUNDEN I CENTRUM SEDAN 1903
SVEAGATAN 3 ∙ BORLÄNGE CENTRUM ∙ 0243-21 16 39

MÅN–FRE 10–18 ∙ LÖR 10–15

DIN CERTINA-ÅTERFÖRSÄLJARE I DALARNA
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2/12 PREMIÄR FÖR "LÄNGE 
LEVE BONUSFAMILJEN" 
Efter fyra säsonger på Sveriges 
Television blir "Bonusfamiljen" bio- 
film. När vi återser den stora och 
brokiga skaran av familjemedlemmar 
åker de till dalafjällen för att fira 
nyår. Men det går inte riktigt som  
planerat. Filmen spelades in i Idre 
och Särna i början av året.

27–28/1 TOMAS ANDERSSON WIJ
Tomas Andersson Wij möter Dalasinfoniettan 
under två konsertkvällar på Kulturhuset tio14 
i Falun. 
musikidalarna.se
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2–3/12 STJÄRNENÄTTER
Finstämd julshow med sångerskan Sofia 
Karlsson och pianisten Martin Hederos. 
Konserten ges 2/12 i Boda Kyrka i Rättvik 
och 3/12 i Cassels Konserthus i Grängesberg.
visitdalarna.se
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19/11  Hildasholm i Leksand
19–20/11  Gamla Staberg i Falun
26/11  Bäsna Bygdegård i Gagnef
26–27/11  Leksands centrum
26–27/11  Älvdalen
27/11 Hantverksbyn i Borlänge
27/11  Säters centrum
3/12  Borlänge centrum och   
 Hantverksbyn i Borlänge
4/12  Tällberg
4/12  Falu Gruva
10/12  Rättviks centrum
10–11/12  Verket i Avesta
11/12  Sundborn
22/12  Sågmyra Byggnadsvård 

Julmarknader

27/11–19/12
JULSALONG

i Borlänge biblioteks konsthall. 
borlangekonstforening.se

30/3
DALECARLIA MUSIC AWARDS

Var på plats när 2023 års vinnare 
utses under den tioårsjubilerande 

galan på Magasinet i Falun. 
dalecarliamusicawards.com
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Lidhultskök
Länghemskök
Vansbrokök
Idealkök
Creoform

BESÖK VÅR FINA KÖKSUTSTÄLLNING 
PÅ ROMMEHEDSLÄGRET I BORLÄNGE

TORSDAGAR 16–19
FREDAGAR 10–14
LÖRDAGAR 10–14

Du kan även boka personliga eller digitala 
möten utöver våra ordinarie öppettider!

Vi har flera köksfabrikat 
att välja mellan.

Bjud in till bröllop, kalas 
eller konferens i våra 

historiska lokaler med plats  
för både middag och dans!

Marie 070-565 24 90 · marie@koksmagasinet.se
Caroline 070-362 27 71 · caroline@koksmagasinet.se
Samuel 073-820 40 44 · samuel@koksmagasinet.se

Följ oss på 
Instagram:

LOKALER 
ATT HYRA

 koksmagasinet
 rommehed9

LIFESTYLEBUTIK I 
BORLÄNGE CENTRUM

BRUKA · ERNST · VILA · SELECTED FEMME 
HOUSE DOCTOR · NICOLAS VAHÉ  · BOEL & JAN

MATEUS · LENE BJERRE · ESTER & ERIK

www.onskehuset.se

www.hermansbistro.se

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

Eldabutiken Borlänge   
Mellstavägen 40   I   Tel. 0243-23 25 29    

ELDABUTIKEN BORLÄNGE

ELDA 
INNE OCH UTE

ÅRET RUNT
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