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Upplev våren
vid Siljan
Skönt boende mitt i Mora med
närhet till shopping, Zornmuseet/
Zorngården och Vasaloppsmålet.
Njut av vällagade måltider i restaurangen – våra kockar komponerar
smakfulla rätter med inslag av vilt
och lokalproducerade råvaror.
Och unna dig ett besök i vår
SPA- och relaxavdelning, en skön
avkoppling efter en innehållsrik dag!

Påsklov!

Överraska barnen med
besök på Sagolandet Tomteland
och Orsa Rovdjurspark.

0250-59 26 50 • morahotell.se

Kom igen och
utmana dig själv
Tisdagskvällar i en källare mitt i Dalarna: Ett tjugotal verksamma
konstnärer och andra intresserade samlas för att teckna av en
modell. Jag, som knappt tecknat sedan mellanstadiet, tänkte först
att jag inte passade in bland alla talangfulla deltagare. Men jag la
de tankarna åt sidan och anmälde mig. Nu njuter jag av utmaningen
och det meditativa i att under allt från 30 sekunder till 10 minuter
skissa av den avklädda modellen.
Det man inte övar på kan man onekligen bli bättre på. Det går
att lära sig saker i trygg miljö, göra sånt man drömt om men kanske
inte tidigare vågat. I synnerhet om man får leka fram utvecklingen,
utan krav och förväntningar. Under våren kommer jag att bjuda in
till workshops i mediaträning där övningar i att prata i mikrofon står
i fokus. Ledare är kommunikatören och journalisten Johan Pellas
som har många års erfarenhet som konferencier och sportkommentator i radio och tv.
För att gynna det lokala näringslivet har Dalaliv tagit fram en
kupongbok med 288 fina erbjudanden från över 100 dalaföretag,
en värdefull bok som räcker hela året och som ger dig många
anledningar att upptäcka nya företag, platser och orter – samtidigt
som du sparar en stor slant. I detta nummer är det premiär för
Dalalivs fest- och bröllopsguide (vi är så glada för det fina gensvaret
från annonsörerna) och så bjuder vi på massor av annan inspirerande läsning om det sköna livet i Dalarna!
Med önskan om en härlig vår och trevlig läsning!
Åsa Pellas med Lina Rörvall
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HEMSLÖJDEN
I
HANTVERKSBYN

Genuint hantverk
och kärlek till yrket

RÄTTVIK
ÖPPEN VARJE DAG

Kl. 10-17.00

Hos oss �inns ett urval av produkter från
Nittsjö Keramik, Klippan Yllefabrik, Käck & Hedbys Smide,
Mörksuggan, Grannas dalahästar & många, många �ler.
www.hemslöjdsbutiken.se
Tel. 076-341 16 11

Vill du prova på något äkta och unikt,
då ska du komma till Konditori Baka Kaka
på Storgatan 13 i centrala Rättvik.
Här fikar du i en unik och härlig miljö och
njuter av goda bakverk bakade från grunden.
Vårt goda surdegsbröd och
våra saftiga bullar gräddas i stenugn.

Storgatan 13, Rättvik
0248-64 38 00, bakakakarattvik@gmail.com

Varmt välkomna!
- TRÄDGÅRDSRELATERAT
- KURSER OCH FÖREDRAG
- RÅDGIVNING
- BRETT SORTIMENT

Öppet från 1/4 vardagar 10–18
Från 1/5 även helger 10–15
0248-140 19
www.levinshandelstradgard.se

VÄLKOMMEN TILL
RÄTTVIKS HEMSLÖJD!

”En inspirerande upplevelse
i genuin miljö”

VARD 10–18
LÖRD 10–14
Torget, Rättvik
0248-100 86
rattvikshemslojd.se
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Stenbacken, Pellasgattu 6 Övre Gärdsjö, Rättvik

VÅREN BÖRJAR HOS OSS!

Egen odling av penséer
och sommarblommor.

Mån–fre 10–18, lör 10–14
Backav. 28, Rättvik | 0248-101 05
www.tradgardensiljan.se

HSB-gatan 1 ∙ Rättvik ∙ 0248-100 52
garncentrum@telia.com

Mysig klädbutik
Mysig
klädbutik i gårdsmiljö!
i
gårdsmiljö!
För öppettider se sjurgarden.se
Välkommen till butiken!
Vid fontänen på Torget
i Rättvik.

Öppettider v.9
Tel. 070-557 61 84
Ons-Tor
12-18, Lör 11-14
Sjurbergs Byväg 2, Rättvik
Tel. 070-557 61 84

Må-Fre 10-18, Lö 10-14
15 juni-23 augusti:
Må-Fre 10-18, Lö 10-16, Sö 11-15
handslaget.nu 0248-100 86

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

À LA LARSSON

Kuddfodral efter gobeläng från Lilla Hyttnäs.
Motivet tecknades av Carl och vävdes av Karin
år 1910.
carllarsson.se

FINA FORMER

Små underbara skulpturer av kurviga kvinnokroppar fann vi hos Lantliv Inredning i Leksand.
lantlivinredning.se
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LILLA BLOMSTERSHOPEN

Kruka med dekorativ kant från nyöppnade
Lilla Blomstershopen Yttermo i Leksand.
Finns i tre storlekar i färgerna honung,
granbarr, frö och rabarber.
Facebook: Lilla Blomstershopen Yttermo

SOM ETT SMYCKE

Grafiskt mönster i trendiga färger har denna
handväska från klädbutiken Gray’s i Mora.
graysmora.se

FIN I VÅR

Vacker omlottklänning
med trumpetärm, från
Affair i Falun.
Facebook: Affair Falun

NATURLIGT LJUS

Lampskärm i naturfärgad
jute. Med godkänd utomhusbelysning blir den en snygg
detalj även på verandan.
Facebook: Blomsterstugan

SNYGGAST I SERVISEN

Tallrik i himmelsblå glasyr från
keramiker Linda Pihl i Falun.
Facebook: Mady by Pihl

BLOMBÄRARE

Härligt mönstrad herrskjorta i bomull med
print av små blommor
i flera nyanser, finns på
Aspelins i Borlänge.
aspelins.se

SMIDE

Den trearmade ljusstaken är ett
fint exempel på arbeten från den
gamla smedjan i Nedre Gärdsjö,
Rättvik.
gardsjosmedja.se
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Kontakta oss när det gäller

kakel, klinker, vägg- och golvmattor,
inläggning av parkett, golvslipning
– eller när du behöver nytt golv!
Vi använder oss av professionellt
material från Golvabia och Tarkett och är
verksamma i Leksand, Rättvik och Gagnef.

HELGBO

är ett kvalitetshus i traditionsrik stil på 25 m2
HELGBO följer normerna för hus utan
byggnadslov upp till 25 m2 med bygganmälan
och kan levereras med eller utan loft.
Invändigt tak kan utföras som plant undertak
eller brutet för extra takhöjd. Pardörrar
och extra fönster finns som tillval och kan
monteras valfritt på alla sidor. HELGBO finns
i flera utföranden och storlekar upp till 30 m2
- titta in på hemsidan för mer inspiration!

Insjövägen 63 ̣ Insjön ̣ 070-575 77 52
www.olssonsgolv-kakel.se

Våra säljare hjälper dig gärna att förverkliga
din individuella planlösning!

Byt bara bågen
Inred med linnedukar
och ﬁna
och inte hela
saker från vårfönstret!
butik!
TOMOKUBÅGEN
Mindre ljud, energibesparande och
enklare rengöring.
Måttanpassade till
dina karmar.
På vår hemsida hittar du en kort film om hur
det går till: www.tomokuhus.se/film

Facebook “f ” Logo

Insjonsvaveri

CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Insjöns Väveri AB - Inredning o Sköna Ting

Tomoku Hus AB

Timmervägen 50 793 40 Insjön

Telefon:
0247-440 00
Internet:
www.tomokuhus.se
Facebook: www.facebook.com/Tomoku-Hus
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Insjövägen 59 · Insjön · 0247- 403 92 · info@vi.dukar.nu

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

Boka vår inredningsexpert
Maria för hembesök och
rådgivning till dina
renoveringsprojekt.
0247-36 22 64
maria.leksand@colorama.se

Boka vår fasadexpert Pär för
hembesök, besiktning samt
få rekommenderad åtgärd
för din fasad.
0247-100 64
par.leksand@colorama.se

Vet du om att vi även
kan erbjuda utkörning
vid köp av golv och kakel?
Fråga efter Henrik.

Vardagar 7–18
Lördagar 10–14
Limsjöänget 3, 0247-100 64

LEKSAND
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Böls kyrka i Svärdsjö
Ett tolv meter högt
stenblock som fått sin
plats av inlandsisen för
10 000 år sedan. Blocket
lutar som tornet i Pisa och
är smalare nedtill än upptill.

Jätturn i Ludvika
Naturreservat med spångad
stig runt sjön Jätturn.
Vid den södra stranden finns
en grotta med 400 år gamla
inristade initialer och drottning Kristinas monogram.
Grottan nås med båt.

Östra Silvbergs gruva i Säter
Dagbrott med ”grönt”
vatten vid en av Sveriges
äldsta gruvor. Storhetstiden var under 1400-talet
då mycket silver utvanns här.
Intill ligger en ödekyrkogård
som minner om ett
medeltida kapell.

VA RPA R L O R
UPPTÄCK DALANATURENS SMÅ OCH STORA UNDERVERK.
HÄR TIPSAR JAN DELBOM I BORLÄNGE OM FEM UTFLYKTSMÅL UR SIN BOK
”372 SMULTRONSTÄLLEN OCH SEVÄRDHETER I DALARNA – EN GUIDE”.

Sälgbergsgrottan
i Dala-Järna
En av Dalarnas största och
vackraste grottor med ett
gravvalvsliknande utseende.
Enligt folktron är den tolv
meter djupa grottan en
ingång till trollens rike.
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Ärtknubben utanför Bjursås
Utsiktsplats med grillplats
och vindskydd 450 meter
över havet. Magnifik utsikt
över sjöar och skogar.
Den 35 km långa vandringsleden Vildmarksleden går
igenom naturreservatet där
Ärtknubben ligger.

Planera dina utflykter
Fråga efter Jan Delboms
bok hos din bokhandlare eller
på Dalarnas turistbyråer.
Till boken bifogas en
karta där sevärdheterna
är utmärkta.

Påskbuffé
Paskagg
till alla
barn

PÅSKAFTON
SAMT PÅSKDAGEN

Morsdags
meny

TRÄDGÅ RD, BUTIK & MUSTERI

SKOVÄGEN 8, BJURSÅS

SÖNDAG
31/5

VÅRÖPPET
FRÅN 2/5

SE blomboa.se FÖR
AKTUELLA Öppettider

hemsida: blomboa.se
Telefon: 023-381 16 80

Räcker händerna
inte till?
Vi erbjuder tjänster
till privatpersoner
& företag

DJUREN
KOMMER
20/5

VI HAR
CATERING

BOka nu
Info@dossberget.se
tfn: 023–507 37

Fritidshusägare
Kontakta oss om
stugservice så
hjälper vi dig med
smarta tjänster!

· Trädgård
· Trädfällning, slyröjning & ved
· Städning, även flyttstädning
· Fönsterputs
· Flytt- och röjningshjälp
Vi kan mer - ring!

Alltid till hands
073-532 37 23 | dalahander.se | info@dalahander.se
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Vägen till en skönare sömn
Vi har många produkter i ull såsom täcken, kuddar,
sängar, bäddmadrasser, madrasskydd, plädar,
mattor, fårskinn, prydnadskuddar, fällar m.m.

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

Lokalproducerade sängar i Älvdalen
Vi har valt att döpa våra
sängar efter Vasaloppskontrollerna, inte bara för
att vi följer i våra fäders
spår som möbeltillverkare, utan också för att
vi vet att våra kunder
uppskattar vår utmärkta
kontroll av kvaliteten som
det innebär att tillverka
produkterna för hand.

WIBERGS MÖBLER ORRHOLSVÄGEN 1F ÄLVDALEN 0251-100 83
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MYSFIKA - MACKOR
TÅRTOR - CATERING
Tis–sön kl. 10–19

Låt din dag blomma!

Välkommen in och botanisera i butiken som
gör dig bladglad och blomlycklig i en
charmig miljö med handplockad interiör!
Vi finns för er, floristerna med blommorna,
kunskapen och kunden i fokus!

} Johannas }

Dalgatan 101, Älvdalen
johnjohnsbakeri@gmail.com

FLORA

www.johannasflora.se · 0251-100 66

Welkumner ad Övdalim!
(Välkomna till Älvdalen!)

PUB & À LA CARTE
Aktuella öppettider hittar
du på vår hemsida:
dalgatan118.com
CATERING
efter behov och önskemål
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.

Dalgatan 31, Älvdalen 0251-104 82

SMÖRGÅSTÅRTOR
på beställning

Se hela vår meny på
dalgatan118.com
Välkomna!
DALGATAN 118
Älvdalen, tel. 0251-109 80
www.dalgatan118.com

GILLA OSS PÅ
FACEBOOK !
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FÖR MIG VAR DET VIKTIGT
ATT BYGGA NYTT UTAN ATT
FÖRSTÖRA DET GAMLA.
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DALALIV HÄLSAR PÅ

FRÅN ÖDEGÅRD TILL DRÖMHUS
Efter tjugo år av hårt arbete och kärleksfull
omvårdnad har Louise Berglund förvandlat
den forna ödegården i Hjortnäs, Leksand,
till en vacker åretruntbostad.
– För några år sedan fick jag reda på att
min gammelmorfars farmor föddes på gården, så det kanske inte är så konstigt att jag
känner mig hemma här.
Det var under en biltur längs Siljan, på jakt
efter ett sommarhus, som Louise Berglund fick
syn på en spännande gård.
– Trädgården var helt igenvuxen, gräsmattan hade blivit äng och stora träd skuggade
tomten. Min vän och jag klev ur bilen för att
kika lite närmare. Hon lyfte upp mig så att jag
kunde se in genom fönstren och där upptäckte
jag en vacker kakelugn och en vedspis.
Året därpå var grannhuset till salu och
Louise gick på visningen.
– Men jag vände blicken mot andra sidan
vägen och tänkte att den där gården, det vore
något. Veckan efter tog vi kontakt med ägaren. Till en början ville han inte sälja men vi
ringde igen och då ändrade han sig.
När Louise och hennes familj övertog nyckeln
hade huset stått obebott sedan 1940-talet.
Renoveringsbehovet var enormt, men bakom
smutsen och fördärvet såg hon stora möjligheter.
– Det första vi gjorde var att slänga ut de
gamla sängarna med halmmadrasser. När vi lagat det läckande taket röjde vi upp på tomten.
Vi sågade ned femtio träd och jag minns att
det tog flera dagar innan vi kunde ta oss fram
obehindrat på gården. Under många år har det
sett ut som ett arbetsläger här, skojar Louise
och berättar att livet i sommarhuset varit spartanskt, med utedass och utomhusdusch tills
förra sommaren.

I HARMONI MED DET GAMLA
Efter lång tid av renovering och nybyggnation,
har Louise och sambon Peter Fernström precis
flyttat in i det rödmålade huset med grågröna
fönsterfoder. Genom att bygga i vinkel med
det ursprungliga huset har man förstärkt karaktären av en kringbyggd gård.
– För oss var det viktigt att bygga nytt utan
att förstöra det gamla. Därför ville vi att
utbyggnaden skulle se ut som att vi inrett en
gammal lada på gården. Vi är väldigt nöjda
med resultatet, det blev som vi drömde om.
Ett par pardörrar från Björkbergsdörren i Leksand smyckar husets entré. Glaset i dörrarna är
så kallat kulturglas, vilket ser handblåst ut och
ger ett levande intryck. Redan i hallen möts
man av Louises känsla för att skapa välkomnande miljöer; i ena hörnet tronar en fransk
spiraltrappa i gjutjärn intill ett fyra meter högt
fönster.
– Jag ville tillföra något nytt till det här
traditionella huset och det stora fönstret blev
pricken över i! Spiraltrappan hittade jag via en
agent vid Vättern, den är tillverkad i Belgien
och levererades i delar. Varje trappsteg har vi
satt ihop själva, och Peter har svetsat fast alla
pinnar i ledstången.
Från hallen på bottenvåningen kommer man
in i ett nyrenoverat kök. Ett par glasdörrar
leder in i den nya tillbyggnaden, till ett ljust
och luftigt rum med högt i tak. Rummet har
stora glaspartier och är inrett till matsal och
vardagsrum.
– Härifrån njuter vi av fantastiska solnedgångar över Siljan. Tanken är att rummet ska
kännas som ett orangeri. Vi valde att bevara
den gamla husfasaden som innervägg – här
kan ni se hur någon ristat in 1897 i en timmerstock, det är året då huset byggdes.
Från matplatsen ser man inte bara Siljan,
15

DALALIV HÄLSAR PÅ
utan även en lövad stång med keramikmasker i olika färger och en badanka i gigantiskt
format.
– Där ligger Hjortnäs Handel Galleri som
drivs av Agneta Kallur. Varje sommar bjuder
hon in en spännande konstnär som får ställa
ut. I år blir det Ebba Matz och vernissaget
brukar hållas på midsommardagen.
NÄSAN I JORDEN
Louise har ägnat oräkneliga timmar åt att skapa nytt liv i trädgården. Om våren översållas
gräsmattan av pigga gullvivor och vitsippor.
Jorden här är bördig, vilket de omkringliggande åkrarna vittnar om. Trädgårdsarbete är ett
av hennes största intressen.
– Jag ligger gärna med rumpan i vädret och
näsan i jorden. Jag ser det som terapi, likväl
som att jag gillar att meditera och gå på yoga.
Jag har fått mycket hjälp av min mamma Ing-

Louise Berglund är ett välkänt namn bland inredningsintresserade i Dalarna. Under tjugo år drev
hon butiken Lantliv i Leksand.
– Jag älskar vackra saker och har samlat på mig
en hel del under åren. När det våras bland bergen
ska jag bjuda in till loppis här hemma på gården.
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rid. Hon är jätteduktig och vi har samma smak.
Till exempel var det hennes idé att göra en
berså av alla syrener, den har vi verkligen haft
stor glädje av.
Louise tycker att äldre tiders växter passar
bra in i miljön.
– Jag har en rosenhäck av Maiden Blush som
blommar väldigt länge. I trädgården finns även
gammaldags perenner som löjtnantshjärta,
riddarsporre, fingerborgsblomma och pion. En
raritet är Ålandsroten som är en gammal medicinalväxt från 1600-talet som jag fått av min
trädgårdskunnige farfar.
Framför husets entré har Louise planterat ett
vårdträd, en kastanj. Enligt svensk folktro sägs
ett vårdträd bära släktens lycka och välgång.
– Kastanjen fick min pappa i present. Han
hade sin födelsedagsfest här och sen blev trädet kvar. Jag tycker att kastanjen är så vacker
och den verkar trivas bra här. I trädgården
finns också vinbärsbuskar, äppelträd, ett älskat
hallonland och ett plommonträd som ger rikligt med frukt varje år. Och det vackraste jag
vet är buketter med blommor från de egna rabatterna, berättar Louise som är på jakt efter
ett stort trädgårdsbord som kan rymma familj
och vänner på den nya terrassen som under
våren ska anläggas med grus.
SKAPADE VÄLKÄND BUTIK
Louise startade inredningsbutiken Lantliv i Leksand och drev den under tjugo år. För nio år
sedan sålde hon företaget till Gunilla Nielsen.
– Jag tycker att Gunilla har förvaltat företaget så väl och även utvecklat det. Jag handlar
gärna hos henne i första hand. Efter att jag
sålt företaget jobbade jag som inredningschef
på IKEA i Borlänge. Det var verkligen annorlunda att jobba i en stor organisation, men
det var just det jag ville, prova något nytt.
När Peter ville ha hjälp med sina verksamheter, Gårdscaféet, klädbutiken Solblomman och
Fred’s Burger i Leksand, valde jag att sluta på
IKEA. Peter har alltid flera projekt på gång och
jag hjälper honom bland annat med inköp. Jag
har alltid velat stå på egna ben, så i dag jobbar
jag även heltid som koordinator för lärlingsprogrammet på Leksands gymnasium.
När tid ges händer det att Louise ännu tar
sig an olika inredningsuppdrag. Hon älskar
vackra saker och det egna hemmet betyder
mycket för henne.

DALALIV HÄLSAR PÅ

Köket är nyrenoverat och sammanlänkat
med den nya tillbyggnaden. I bakgrunden
skymtar en keramikpjäs av konstnären
Lena Flodman. Louise gillar färgen turkos
och har köpt konstverket på närliggande
Hjortnäs Handel Galleri.

– Jag älskar att vara hemma. I min ålder är
det många som säljer huset och flyttar in i lägenhet i stan. Jag vill hellre bo på landet, nära
den vackra naturen.
Tillsammans med Peter, som tycker om att
laga mat, gillar hon att bjuda in vänner till
stora middagar.
– När det är dans på Hjortnäs brygga brukar
vi ha förfest här. Sedan går vi ner till festplatsen, inte för att dansa utan för att titta på
folk. Bryggdansen är verkligen nostalgi!

LOUISE BERGLUND

GÖR Gymnasiekoordinator, inredare
FAMILJ Sambo Peter, två barn och tre
bonusbarn med familjer, ett barnbarn
GILLAR Allt som handlar om att vara
kreativ, som trädgårdsarbete och att sy folkdräkter till familjen.
UTFLYKTSTIPS Leksand är som ett mecka för
inredningsintresserade. Här finns fina butiker,
till exempel Lantliv, Holy Moly, Crona Craft,
PB Store, Tällbergs Leva & Bo och Millamollis.
Studio Skarp är också värt ett besök!
På ovanvåningen med synliga takbjälkar samsas
sovrum med en sällskapsdel. Mitt i rummet tronar
murstocken i rött tegel. Louises favoritplats är i
den gamla kanapén framför de helglasade balkongdörrarna som vetter mot Siljan och åkrarna.
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Skaffa dig en
personlig optiker.

VI ERBJUDER SYNUNDERSÖKNING FÖR
GLASÖGON, KONTAKTLINSER OCH ÖGONHÄLSOUNDERSÖKNINGAR. VI HAR KLIMATVÄNLIGA
BÅGAR I SVENSK DESIGN OCH ÅTERVINNING
FÖR KONTAKTLINSER. NUMERA FINNS TVÅ
UNDERSÖKNINGSRUM FÖR ATT KUNNA
ERBJUDA ER BÄTTRE OCH SNABBARE SERVICE!

FABRIKSBUTIK

Se tillverkningen
i vår smedja
i Leksand!
G:a Siljansnäsv. 20
LEKSAND

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

Vardagar 9–17
Lördagar 10–15

ETABLERAD 1912

KÖKSBOD

TE

KAFFE

PRESENTER

Fårskinn, garn och
fårskinnsprodukter
finns i vår gårdsbutik
Öppet enligt överenskommelse,
ring 070-513 29 51

Ål-Kilen Oggos 8, Gagnef (mellan Insjön & Gagnef)
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Noggrant utvalda
produkter i en härlig mix

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

Hedens Lustgård
• Egen odling av utplanteringsväxter
• Amplar, perenner & rosor
• Buskar & träd (BEGRÄNSAT SORTIMENT)
• Återförsäljare av Hasselfors
jordar & gödsel

Välkommen!
Sven & Birgitta Stiko

Vardagar 10-16 • lördagar 10-13
FR.o.m 15 april: Vardagar 10-18 • Lördagar 10-14
070-522 97 34, 070-495 96 22 • Heden Brändavägen 31
(Dala-järnavägen, 4 km söder om Leksand)

Bild: Visit Dalarna

KREATIVA HANS FROM

Facebook: Station Grön

Nu öppnar
Station Grön
Hans From i Rättvik vill skapa en helt ny
mötesplats i stationshuset mitt i centrum.
– Station Grön ska erbjuda konst och bild
och förstärka känslan av ett historiskt och
modernt Dalarna. Först att flytta in är ett
konstgalleri och ett vegetariskt kafé, berättar
Hans som vill ge besökare ett bra första och
sista intryck av orten.
Den som tar tåget till Rättvik kliver av på ett
av landets vackraste stationsområden, precis
intill Siljan där Långbryggan skjuter ut som ett
utropstecken i viken. Järnvägsstationen har
varit en mötesplats för människor sedan järnvägen byggdes 1890, men sedan ett år tillbaka
har stationshusets entréplan stått tomt. Hans
Froms ambition är nu att fylla det med kreativitet.
– Jag tycker att Rättvik behöver fler arenor där människor kan träffas, så nu tar jag
chansen och förverkligar min idé om konstupplevelser i en levande miljö. När jag insåg
att jag kunde kombinera en ny mötesplats
med det jag själv brinner för, det estetiska,
så gav det mig väldiga kickar, berättar Hans
som dragit igång ett stort projekt med att
fylla de många kvadratmeterna.
Galleri med foto och konst
Mycket är ännu i planeringsfasen men klart
är att lokalen får tre avdelningar: två utställningsdelar och ett kafé. För att ro allt i hamn
samarbetar Hans med flera aktörer. Ansvaret för utställningarna delar han med Tällbergskonstnären Malin Lidén som kommer
att ha sin ateljé i huset.
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– Den ena utställningsdelen ska vi ägna åt
det moderna Dalarna och den professionella fotokonsten. Malin och jag har bjudit in
fotografen Lars Dahlström från Insjön som ska
visa sina bilder. I den andra delen är tanken att
vi ska ha en eller flera konstnärer som ställer
ut skulptur, måleri och installationer. Ett par
färgstarka konstnärer som vi har på gång är
skulptören Pontus Ersbacken från Avesta och
målaren Svante Rydberg från Ludvika.
Innanför entrén kommer besökarna att möta
det historiska Rättvik.
– Här ska kulturhuset fylla entréväggarna
med gamla fotografier. De har också tagit
fram ett bildspel som visar järnvägsstationen,
Långbryggan, de stora hotellen och de starka
kvinnorna som drev dessa. Vi ska inte bli ett
alternativ till Rättviks kulturhus, utan ett
komplement. Genom att synka våra öppettider ska man kunna besöka oss båda.
Hans har nått pensionsåldern men jobbar
ännu med undervisning, kompetensutveckling
och affärscoachning.
– Någon undrade vad man ska göra som
pensionär. Många svarade: jag ska resa, köpa
husbil, förverkliga mig själv… Jag svarade att
jag ska börja engagera mig ideellt, ta mig tid
att stötta, gynna och påverka. Till exempel blir
jag så inspirerad av ungdomarna jag träffar
genom mitt arbete, och kan de så kan jag!
Vegetarisk tuttul
Tanken är att Station Grön Kafé ska servera vegetariskt, veganskt och produkter som passar
gluten- och laktosintoleranta.
– Tunnbrödsrullarna ska inte kallas för wraps
utan tuttul. Det ska gå att köpa med sig maten
hem eller så kan man stanna kvar på Station
Grön och ta en kopp kaffe i soffan framför
konsten.
Framöver finns förhoppningar om att skapa
Station Grön Kontor på ovanvåningen, en företagsby för kreativa näringar. Hans förklarar att
hela stationsprojektet har en ideell ådra, till
exempel har en ideell stödförening bildats som
ska fungera som en motor.
– Lite idealism är inte fel här i livet, man vill
ju åstadkomma mer än att bara jobba, tycker
Hans som är glad och tacksam över alla hejarop som kantat uppstarten.
Premiäröppning för Station Grön blir det
under april månad.

Påskmys!

Åsgatan 6 D, Falun 076-022 87 15

VÅRSTÄDA MED HÅLLBARA
OCH NATURLIGA PRODUKTER

Köp 4
betala
för 3

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

TRÄDGÅRDSBUTIKEN MED
PLANTOR & REDSKAP, KRUKOR & KUNSKAP
Öppettider på knivatradgard.se •

•

Kniva 51, Falun • Väg 69 • 11 km sydost om Falun i byn Kniva.
info@knivatradgard.se
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På Stationsgatan 6 i Leksand växer ett nytt besöksmål fram. Här hittar du
Kaffemagasinet, Studio Skarp/Ylva Skarp, Crona Craft, Hälsopunkten och

inom kort Faktoritre. Här kan du fika, handla, inspireras och yoga.
CRONACRAFT

Du hittar oss på Instagram och Facebook.

LEKSAND
DALARNA
SWEDEN
S C A N D I N AV I A

www.cronacraft.com
Ibland är vi ute på andra äventyr men oftast är butiken på
Stationsgatan 6 öppen fredag och lördag 12:00-16:00

KONST

På Stationsgatan 6 i Leksand växer ett nytt besöksmål fram. Här hittar duKALLIGRAFI
Kaffemagasinet, Studio Skarp/Ylva Skarp, Crona Craft, Hälsopunkten ochINREDNING

inom kort Faktoritre. Här kan du fika, handla, inspireras och yoga.

& DESIGN

HEMBAKT FIKA I MAGASINSMILJÖ!
Du KAFFE
hittar ossMpåMInstagram och Facebook.
PRESENTER, CHOKLAD,
ATT GE BORT ELLER KÖPA HEM.

Stationsgatan 6, Leksand
www.kaffemagasinetleksand.se

FREDAG–LÖRDAG 12–16
Instagram: @ylvaskarp www.ylvaskarp.se

MODERN
SECOND
HAND

för öppettider och kurser besök
faktoritre.se eller ring 070 591 23 91
Lördagar 12–16 ∙ Stationsgatan 6, Leksand
Instagram: @secondaire_secondhand ∙ secondaire.se
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Ulla Simonsson
– en doldis i
modevärlden
24

PORTRÄTT

KVINNAN BAKOM DET FRAMGÅNGSRIKA VARUMÄRKET OLARS ULLA HAR
VALT ATT HÅLLA EN LÅG PROFIL.
TILLS NU. EXKLUSIVT FÖR DALALIV
GER ULLA SIMONSSON EN INTERVJU
I SITT HEM PÅ OLARSGÅRDEN I GUSTAFS, SÄTER.

ifrån, mer än ut hit till ladugården, skojar
Ulla och pekar ut föräldrahemmet på andra
sidan gårdsplanen.
När Ulla var barn hade hennes pappa kor,
hästar och grisar i ladugården. Nu har Greger byggt om den till en modern bostad.

Vid den gulputsade kyrkan i Gustafs gör vägen en tvär sväng och tar oss ut på ett böljande åkerlandskap som kantas av Dalälven.
Vi svänger in på en gammal gård, en rödmålad släktgård från 1600-talet, och knackar
på dörren till bostaden. Genast öppnas den
av en kvinna med energisk blick, rosiga kinder och kastanjebrunt hår uppsatt i en tofs.
Ulla välkomnar oss in i hallen.
– Så här bor vi, min man Greger och jag.
Man kan säga att jag aldrig flyttat hem-

Hemmet har en mycket varm och karaktärsfull stil. Det stora vardagsrummet är husets
hjärta. Vissa väggpartier är vitputsade, på
andra partier är det röda väggteglet synligt.
Köket är byggt i ena hörnet, med generös
köksö och svart köksinredning. Takbjälkar,
fönster- och dörrfoder är röda och på betonggolvet ligger flera mönstrade mattor i
mustiga färger. I soffor och fåtöljer samsas
mörkröda kuddar.
– Min favoritplats är här, i läderfåtöljerna

Ett rum för umgänge
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framför kaminen. Först hade jag tänkt lämna
fåtöljerna till återvinning, men nu gillar jag att
sitta här i värmen framför brasan.
Överallt i rummet finns små statyer och
stilleben med gamla föremål att fästa blicken
vid. Bakom det stora matbordet står en soffa i
rokokostil.
– När jag haft med soffan i vår mässmonter
är det flera som velat köpa den. Själv fyndade
jag den för trettio kronor och målade klädseln
med vit takfärg.
Innanför matplatsen ligger parets sovrum
med storblommig tapet och en stor garderob
som i sin tur leder ut till ett gym med bastu.

Silversmed i grunden
Vid det långa matbordet bjuder Ulla på chokladtårta med vispad grädde och häller upp
kryddstarkt te i koppar från Tällbergs keramik.
Vi ber henne berätta om sitt företag, Olars
Ulla, som lyckats hålla sig kvar så länge i modebranschen. Redan 1993 startades företaget,
dessförinnan jobbade Ulla som silversmed i
femton år.
– Mitt klädskapande började i liten skala. Jag
lät sy upp mina modeller hos olika sömmerskor
här i bygden och när jag medverkade med
mina silversmycken på olika hantverksmässor
passade jag också på att visa kläderna. Intresset för mina kläder var stort, så jag valde att
satsa fullt ut på eget varumärke.
I dag har företaget tjugo anställda och driver
sex butiker i Sverige: i Malmö, Göteborg, Visby,
Strömstad samt i Stockholm där man har två
butiker.
– Butiken i Gamla stan är vår bästa men
Göteborgsbutiken börjar komma ikapp. Den är
minst till ytan, vår största butik ligger i Visby.
Vi har även en webbshop och flera återförsäljare i Sverige, Norge och Tyskland. Mässor deltar
vi inte längre på, i stället bjuder vi in inköpare
till visningar i vårt showroom ovanpå butiken i
Gamla stan.
Ullas tre söner har uttryckt en önskan om att
varumärket ska leva kvar den dag hon väljer
att kliva åt sidan. Äldsta sonen, Johan, säljer
Olars Ullas sortiment i sin butik Naturburken
i Säter. Maken Greger är delägare i företaget
och Ullas personlige assistent. De senaste åren
har det gått väldigt bra för företaget. Vad är
hemligheten bakom framgången?
– Jag tror att det gäller att hålla sig till sitt.
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Den synliga tegelväggen är ett vackert blickfång
bakom det stora matbordet. Hemmets andra rum,
sovrummet, är romantiskt inrett, med stormönstrad tapet och utgång till trädgården.

Vi har många trogna kunder som kan kombinera sina plagg, säsong efter säsong. Men modebranschen är väldigt sårbar, det går dåligt för
många nu. Vissa varumärken ploppar upp för
att sedan försvinna, fastän de är välkända och
belönats med utmärkelser.

Mode med attityd
I Olars Ullas sortiment finns skjortor, tröjor,
byxor, kappor, kjolar, klänningar och tunikor i
främst naturmaterial som linne och ylle, men
även i viskos och trikå. Kläderna bärs gärna i
lager på lager och stilen kan kallas bohemisk
eller bondromantisk, men kollektionerna
innehåller även en tuffare stil, för kvinnor
med attityd. Just så är Ulla klädd för dagen; i
svart långskjorta, kängor, brett läderbälte och
ett par vita byxor med egendesignat mönster
i svart och rött. På den ena armen sitter en
handledsvärmare:
– Handledsvärmaren finns alltid med i mina
kollektioner. Jag brukar ha en eller två på mig,
i dag hittade jag bara en… Man hasar ned dem
till handlederna, så här, eller drar upp dem
till armbågarna, visar Ulla som gärna klär sig i
svart och vitt.
Bland kända kvinnor som gärna bär hennes
kläder nämner Ulla artisten Louise Hoffsten,

skådespelaren Maria Lundqvist och författaren
Caroline Giertz. Ulla tycker att det är roligt att
möta kvinnor som bär hennes kläder men hon
ger sig aldrig tillkänna. För till skillnad mot
många andra modeskapare har Ulla valt bort
offentligheten.
– Det är nästan ingen som vet vem jag är,
sån är jag. Men jag har märkt att det finns
ett stort intresse bland kunderna, många är
nyfikna på designern bakom Olars Ulla. Men
grejen är den att jag aldrig tycker att jag är
någonting, jag brottas med låg självkänsla. Jag
är självkritisk och blir inte nöjd i första taget,
det tror jag är genomgående hos kreativa
människor. Men det ska väl inte bara gå bra, då
utvecklas man ju inte, eller hur?

"Jag tittar mer
inåt och följer
min egen känsla."
Tittar inåt
Företagets lagerlokal och kontor ligger ett par
kilometer från Olarsgården. Ibland åker Ulla dit
för att träffa personalen eller för att titta på
tyger, men när hon ska fokusera på skapandet
jobbar hon helst hemifrån. I ett hörn av det
stora vardagsrummet har Greger precis byggt
väggar kring hennes arbetsplats, ”kontorskuren” som hon kallar den. Förväntningar på
Ulla är stora. Varje år ska två nya kollektioner,
med vardera åttio till nittio modeller tas fram,
och det gäller att hitta rätt känsla, tema och
färger. Just nu skissar hon på modellerna inför
våren och sommaren 2021.
– Jag kan få idéer på natten eller när jag sitter ifred och blundar, när jag bara får vara. Jag
tittar inte så mycket utåt, jag tittar mer inåt
och följer min egen känsla. Inspirationen kan
också komma när jag går på en skogspromenad.

Det ökar chansen för att kunderna ska kunna
använda dem längre.
Just nu pågår arbetet med att sälja in provkollektionen för hösten och vintern 20/21. Den
försäljningen avgör hur mycket tyg och tillbehör som ska beställas. Ulla planerar också att
presentera en nyhet under året.
– Jag har längtat tillbaka till silvret, så nu
ska jag lansera ett nytt smyckesmärke som
heter ”1931” efter min mammas födelseår. Jag
har redan gjort en första kollektion med en
ring, en armring, ett hängsmycke och ett par
örhängen i enkel form. Jag gillar den rena
stilen, förklarar Ulla medan hon reser sig upp
för att släppa in den ena av husets två katter
genom altandörren.

Älskar att dansa
Vi följer med henne ut i solen på altanen och
Ulla visar en plats ute i trädgården.
– Där drömmer jag om att bygga ett orangeri med braskamin. Eller så blir det ett litet hus
i två våningar för att fånga kvällssolen.
Ulla är en kvällsmänniska. På kvällarna vrider
hon ned belysningen och tänder upp massor av
stearinljus. Till Gregers gitarrspel eller musik
av Lisa Ekdahl och Melissa Horn, dansar hon

Premiär för smycken
Ulla, som vill verka för en bättre miljö, oroas
över den överdrivna klädkonsumtionen.
– För mig är hållbart mode viktigt. Vi jobbar
för att all produktion ska kunna göras i Europa, från garn till färdigt plagg. När vi sytt plaggen tvättar vi dem så att de är färdigkrympta.

På bilderna i Olars Ullas vår- och sommarkollektion
syns Ullas nya varumärke ”1931” med silversmycken. Här bär modellen en ring.
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sedan genom rummet, snurrar med armarna
utsträckta.
– Jag kan dansa ut här på altanen och vidare
ut på gräsmattan. Ibland händer det att jag
dansar till klockan fyra, fem på morgonen…

OLARS ULLA SIMONSSON

AKTUELL Ny vår- och sommarkollektion
GÖR Modedesigner och företagare
FAMILJ Maken Greger, sönerna Johan, Henrik
och Rickard med familjer
GILLAR Att vandra med ryggsäck, åka ut på
flotten i Stora Lönnvattnet vid vår stuga,
ta husbilen och åka dit vi känner, gärna till
Siljan och Tällberg.
UTFLYKTSTIPS När vi fotade årets höst- och
vinterkollektion i den gamla yllefabriken i
Sågmyra besökte vi Sågmyra Byggnadsvård
som är en trevlig butik. De har även ett litet
mysigt kafé.
HEMSIDA olarsulla.se

KUPONGBOK
2020
LUNCH 2 FÖR 1,
FIKA 2 FÖR 1,
RABATTER...
Gynna det lokala näringslivet och spara pengar!
I Dalalivs kupongbok
2020 finns 288 fina
erbjudanden från över
100 företag i 12 dalakommuner. Läs mer
och beställ boken på
dalaliv.se
BORLÄNGE
Aspelins
Café Frostbrunnsdalen
First Hotel Borlänge
GreenLiving
Herman’s Bistro
Lindés Ur & Guld
Mat & Nougat
MinMatbutik
Mode Eva
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Murboannas Gårdsmejeri
Muskelbyrån
Nyckelpigan
Skomakeri Reboot
Tre Systrar
Älvans Hantverk
Önskehuset
FALUN
Blomboa
Bjursås Ski Center
Café Bagarstugan
Gjuthuset Café & Butik
Gruvbutiken
Dalarnas Hemslöjd
Dössberget
Falu Antik& Byggnadsvårdshandel
Ljusgruvan
Norrgården Inredning
Sågmyra Byggnadsvård
GAGNEF
ICA Dala-Floda
HEDEMORA
Blomsterstugan
Café Wahlman
Duvan
Hedemora Bokhandel
Klassiska Byggvaror
Lundboden
Mur- & Kaminkultur
LEKSAND
Blomsterflärd
Crafted by Hand
Crona Craft
Einars Skor
Elon
Fotograf Maria Hjort
Fred’s Burger

Strålkastarljuset lockar inte modedesignern
Ulla Simonsson som sedan 1993 drivit varumärket Olars Ulla i en mycket tuff bransch.
Efter många år av pendlande trivs Ulla som
bäst hemma på släktgården i Gustafs där
hon gärna skissar på nya kollektioner.

Green Hotel
Gundhes Blommor
& Trädgård
Gårdscaféet
Hälsokraft
Insjöns Hotell
Kaffemagasinet
Klockargården
Kollektion
Lantliv Inredning
Leksands Knäckebröds
Bageributik
Lundells Bok & Kontor
Lundhags Fabriksbutik
Mariaboden
My Lady
Myrbacka Gård
OWE Frisörer
Presenta
Scorett
Solblomman
Tällbergs Hemslöjd
Tällbergs Leva & Bo
LUDVIKA
Ateljé Vävglädje
Brödladan
Rosahöjdens Gård,
Kök & Bageri
MORA
Akademibokhandeln
Busgården Skinn
& Utbildning
Café Zorn
Dala Clogs
Gray’s
Gumman Grön
Jeansbolaget
Magnus Marine Mora

Mora Kaffestuga
The Wooly Shop
Trådspira
Varelse
ORSA
Gurlidesign
Orsa Järnvägshotell
Orsa Kaffestuga
Saluhallen i Orsa
RÄTTVIK
Björgården
Fricks konditori
Garncentrum
Hemslöjden
i Hantverksbyn
Hotell Lerdalshöjden
Levins Handelsträdgård
Mej Optik
Melrose
Mikaela Willers
Nittsjö Keramik
Nytt & Gammalt
i Vikarbyn
Rättviks Hemslöjd
Rättviks Tunnbrödsbageri
Snitths Hantverksbageri
Stiftsgården
Sörlins Bokhandel
Trädgården Siljan
Vanilj
SMEDJEBACKEN
Bröderna Bergström
SÄTER
Kulinariet
VANSBRO
Kollektion

Estetiska kurser på
Mora folkhögskola
2020-2021

En grundkurs som utforskar
material kreativt, konstnärligt och
hantverksmässigt. Inom bildämnet
arbetar vi med teckning, målning,
graﬁk, foto och ﬁlm. Form och
skulptur utforskas i olika material.
Den skapande processen är i fokus
via reﬂektion och samtal kring
kreativitet, inlärning och konst.

Modeakademin

Sömnad och designkurs för dig som
söker kunskaper inom fältet mode.
Ger grundläggande kunskaper för
att genomföra en ansökan till de
textila högskolorna.

EN HIMLA MYSIG BUTIK!
INREDNING • BLOMMOR • DETALJER
RUSTIKT • VINTAGE • LANTLIGT
Kyrkogatan 1 • Mora centrum • 0250-185 00

BLOMMOR TILL ALLA TILLFÄLLEN
BLOMSTERBUD · BRÖLLOP · FEST
EVENT · FÖRETAG · BEGRAVNING

Textil kurs där vävning, broderi
och återbrukssömnad är bas men
du får möjlighet att prova textiltryck, textilfärgning, handsömnad och trätekniker samt
material som skinn och läder. För
dig som fritt vill undersöka ditt
textila språk och få en bra grund
inför högre utbildningar.
Läs mer på
morafolkhogskola.se
Kyrkogatan 6 B, Mora · 0250-61 93 93
blomsterkullan.mora@gmail.com
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Återbrukaren

SKOMAKERI REBOOT
Endast 21 år gammal övertog Myrene Fjellström anrika Beischers Skomakeri i Borlänge.
Hon flyttade den snart hundra år gamla verksamheten från Vattugatan till Hantverksbyn
och här, i ett rött trähus mitt i centrum, har
hon företaget på nedervåningen, hemmet på
övervåningen och egna höns på innergården.

Hållbarhetsdag i april

Under skoltiden i Falun praktiserade Myrene
hos en kvinnlig skomakare, en erfarenhet som
fick henne att välja skomakaryrket. 2013 tog
Myrene examen från utbildningen i Norrbotten.
Framför allt är det reparationer som fyller
hennes arbetsdagar, men det blir allt vanligare
att kunder lämnar in skor endast för uppfräschning. Sådana gånger erbjuder Myrene skorekond.
– Jag har införskaffat en ångtvätt som är
effektivare än vanlig vattentvätt och snällare
mot skon eftersom skinnet eller tyget inte blir
lika blött. Jag gillar själva omvandlingen, det
är roligt att tvätta av, putsa upp och ge skor
nytt liv. Och jag är en av få skomakare i Sverige som kan erbjuda en sådan tvätt.
Myrene märker att många är osäkra på hur
man bäst tar hand om olika typer av skor och
olika typer av skinn, därför funderar hon på
att arrangera kurser i skovård framöver.

Med sju år i yrket känner Myrene att skomakaryrket var rätt val. I verkstaden har hon också
en liten butik med särskilt utvalda produkter,
som handgjorda kängor från England.
– Jag tittar mycket på material och att det
jag säljer ska gå att laga när det en gång gått
sönder. Jag säljer även lokala produkter, bland
annat CTH:s hattar och mössor, handsmidda
skohorn från smeden Christian Johansson i
Gustafs och konst av Borlängetjejen Klara
Lasses.
En annan nyhet är att Skomakeri Reboot tar
emot kläder för reparation i samarbete med
Repamera, en skräddartjänst online dit Myrene
skickar kläder fraktfritt.
– Den 25 april arrangeras ”Vår i centrum” i
Borlänge, i år med hållbarhet som tema. Då
har vi bjudit in Repameras grundare, Henning
Gillberg, som kommer och föreläser om idén
med Repamera och hur reparationer har en
plats i framtidens hållbara samhälle.

Ge favoriterna längre liv

skomakerireboot.se
Foto: Jonas Lindgren

Att man endast kan lämna in dyra kvalitetsskor
till en skomakare är en missuppfattning.
– Jag får in alla möjliga skor. Ibland överskrider reparationskostnaderna nypriset på skorna,
men är det ett par skor som kunden gillar och
vill ha kvar så kan det ändå vara värt att kosta
på en reparation. Det finns fler värden i en sko
än inköpspriset, fastslår Myrene som även tar
emot väskor, jackor, skärp och bälten.
– Du kanske saknar någon funktion, vill byta
från kardborre till blixtlås eller sätta på nya
remmar på väskor? Gillar du spännet på ett
gammalt skärp så kan jag byta ut lädret, då
blir skärpet som nytt igen.
De senaste åren har kundgruppen utvidgats.
– I dag har jag kunder i alla generationer.
Under mina år på Vattugatan var det mest
äldre människor som kom in till mig. Efter
flytten till Hantverksbyn har jag hittat fler
kundgrupper och i dag kommer det in folk i
alla åldrar. Det är särskilt roligt att ungdomar
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hittar hit och satsar på lagning istället för att
köpa nytt. Även intresset för att utbilda sig till
skomakare växer, så det är inget utdöende yrke
precis. Behovet av att lämna in för reparation
och rengöring blir bara större och större.

Välkommen
hem till oss!

Butiken har
blivit större!
Besök oss och se vår
nya stora herravdelning
& outleten där du kan
göra fynd året om!

Foto:

evahedlyphotography

Här kan du fika, äta, mingla,
plugga, jobba eller helt
enkelt bara umgås.
Vi har även spelningar, AW,
DJ, dans och mycket mer.

För mer information om
event, öppettider & meny, se

Varmt välkommen till en
modebutik med stort utbud
och personlig service.

Norsgatan 19, Leksand
Boka bord 0247-132 60

Norsgatan 24, Leksand ∙ 0247-129 00
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Det lilla smultronstället
i mysig gårdsmiljö
Blommor & inredning

Lilla
Blomstershopen
Yttermo
0247-130 03 · Norsgatan 36, Leksand

Varmt välkommen till

lillablomstershopenyttermo
Yttermo Larshansesgattu 5 ∙ 070-436 28 36

Fin till festen med

OUTLET STORE

Unikt och
spännande
till ditt hem
Fredag 12–18, lördag 12–16

Gärde Häradsvägen 241 ․ Leksand ․ pbhome.nu
pbhome_interior ․ pbstore
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Vardagar 10–18, lördagar 10–15
TORGET 7, LEKSAND - 0247-346 80

Foto: Emma Erkers

Fest- &
bröllopsguide

FEST & BRÖLLOP I DALARNA

Här ska firas!

Planerar ni er stora bröllopsdag? Eller fyller du jämnt?
Oavsett anledning att fira så är det alltid härligt att bjuda in
nära och kära till en minnesvärd fest. Men först ska planer
smidas och då är det guld värt med proffsiga dalaföretag som
hjälper dig/er att skapa, genomföra och minnas upplevelsen.
Här följer 22 sidor fest- och bröllopsinspiration!
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TRENDSPANING: BRUDBUKETTER
JENNY APELL, FLORIST

Under uppväxten i södra Dalarna väcktes
Jenny Apells intresse för blommor, hantverk
och kreativt arbete. I dag är hon florist och
driver företaget Vida Blommor med leverans av buketter och blomsterarrangemang
i Stockholm och Dalarna. Jenny med familj
letar nu efter en gård i Dalarna där hon
kan driva företaget vidare och även odla
blommor och grönt. Som trendspanare åt
den stora bröllopsmässan på Grand Hôtel i
Stockholm delar hon med sig av sina spaningar även till Dalalivs läsare.

FEST & BRÖLLOP I DALARNA

vidablommor.se

Brudbuketter med liv
Blommor är för många en viktig del av
bröllopet. De höjer stämningen och betonar
temat under den stora dagen. Vilda, spretiga och naturtrogna brudbuketter ser vi mer
av under våren och sommaren 2020. Den
traditionellt runda och släta brudbuketten
med rosor har sedan ett par år tillbaka
lämnat plats åt den mer ängslika och ”inte
helt perfekta” brudbuketten. Mycket grönt,
mixade blommor och asymmetriska former
håller i sig.
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Ta in trädgården
Precis som i brudbuketterna passar den
naturnära stilen även till dukning och i
blomsterarrangemang. Använd mycket
grönt med en mix av blommor i olika former och storlekar. För att skapa en grönskande känsla i rummet är det effektfullt att
dekorera i olika nivåer med takkronor samt
höga och låga vaser på borden.

Gillar du ängsblommor?
Tänk på att de flesta blommor som du
plockar på ängen slokar snabbt. Rådfråga
din florist om vilka som passar en bröllopsdukning. Blommor och grönt som står sig
fint länge och som passar den vilda stilen är
prärieklocka, kvistrosor, ranunkel butterfly,
ruskus och eucalyptus.

Foto: Marzia Photography

Tårtan har fått ett uppsving. Det menar
Melanie Thoris i Älvdalen som älskar att
baka.
Melanie har överraskat många fester och
kalas med sina välgjorda bakverk.
– Överdekorerade tårtor är inte så efterfrågade längre. Det är snarare så att man
tycker att det enkla är det vackra. Själva
tårtan får gärna se lite slarvig ut, lite ruffig
eller rustik, medan dekorationerna kan
vara enkla. Levande blommor, som rosor
till exempel, går alltid hem. Eller så väljer
man samma blommor som i brudbuketten
eller i övriga dekorationer. Be gärna floristen beställa hem några extra blommor till
tårtan, tipsar Melanie.
Tårtan behöver heller inte täckas med vit
marsipan eller sugarpaste, sockerpasta.
– ”Naked cakes” är populära, då kan
man se de olika bottnarna och lagren med
fyllning. Och tänk på texturer och färger!
Något som är trendigt just nu är dekorationer av ätbart bladguld.
Det är kul om tårtans presentation och
dekorationer matchar festens tema.
– Om man har ett skogsbröllop kan tårtan dekoreras med en tallkvist och serveras på en stubbe av trä, i stället för på en
klassisk tårtställning.
Men viktigast är ju att tårtan smakar bra.
– Klassiska smaker är klassiska av en
anledning, eftersom många tycker att de
är godast, som jordgubbar, hallon och vit
choklad. Jag brukar fråga vad beställaren
gillar för smaker och sedan experimentera
lite. Tänk på säsong och lokala smaker;
hjortron och färskost passar fint på ett
fjällbröllop, tycker Melanie som precis öppnat John John’s Bakeri i centrala Älvdalen.
Tillsammans med kompanjonen Seren
Falk Dikici är hon redo att ta emot både
fikagäster och specialbeställningar på
tårtor och andra bakverk.
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Foto: Marzia Photography

Populära färger
Blommor i vitt, rosa och aprikos mixat med
eucalyptus är en av de mest populära sammansättningarna i brudbuketter just nu.
Som en vacker detalj är det fint att matcha
med ett hårsmycke av äkta blommor till.

Festens
höjdpunkt

Facebook: John John’s Bakeri Aktiebolag
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NAMN
Marta Englund
YRKE
Systemförvaltare på Trafikverket,
bröllopsfotograf
KONTAKT
thisismarta-photography.com
När falubon Marta Englund jobbade i en
tobaksbutik i Åre bläddrade hon i många
foto- och bröllopsmagasin. Där och då
såddes ett frö. Marta insåg att brudpar kan
fotas på andra sätt och på andra platser än
i en studio. I år gör hon sin andra säsong
som bröllopsfotograf. Vad kännetecknar
dina bilder, Marta?
– Min stil är inte superklassisk med uppstyltade porträttbilder. Jag fångar bilder i
stunden och gillar inte när saker är tillrättalagda, det ska vara mer naggat i kanten, naket, rått och ärligt. Och jag tycker om
när det rör sig, då blir det bra flow i bilden.
Historien ska vara återgiven med sanning, så
som det faktiskt var för de som var närvarande, helt utan filter. I somras fotade jag ett
bröllop där brudparet sagt att de inte ville
ha några porträttbilder alls, det skulle bara
vara action och fokus på gästerna. Men vid
en bensträckare under middagen, när solen
var på väg ner, frågade jag ändå paret om
jag fick låna dem fem minuter för att ta några porträttbilder utomhus. När de senare fick
se bilderna blev de så glada, paret tyckte att
just de bilderna var ovärderliga.
Hur ser din dag ut som bröllopsfotograf?
– Jag är oftast med redan från starten av
dagen, vid brudens sminkning eller håruppsättning. Under förberedelserna har brud
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och brudgum ett mål, då är de fokuserade
på vad de gör så de bryr sig inte så mycket
om mig och min kamera. De flesta brudpar
vill ha en ”first look”, ett möte precis innan
vigseln, och det är en av mina favoritstunder. Resten av dagen är jag mer eller mindre
en skugga tills det är dags för porträttbilder då jag kliver fram och styr lite mer. Under
minglet fotograferar jag mycket, pratar med
gästerna och försöker vara en del av gruppen. Jag eftersträvar att vara lite som en
ninja, jag vill interagera utan att störa och
påverka. Gästerna ska helst inte uppfatta att
jag har kameran framme för då stannar de
upp och ger fejkade smile. Helst fotograferar jag utomhus och det gör ingenting om
det regnar. Bilder tagna utomhus blir alltid
bättre, då är folk mer avslappnade.
Hur viktigt är det att dokumentera bröllopet i bilder?
– Personligen tycker jag att det är jätteviktigt. Bilderna är det enda som finns kvar
när musiken tystnat och gästerna gått hem.
Hela känslan av dagen ska vara fångad på
bilderna, för då blir det så kul att gå tillbaka
och kolla på dem. I dag väljer allt fler att
sätta en egen prägel på bröllopet. Det gillar
jag, för det speglar brudparet och deras personligheter och inte något de bara gör för
att det är en tradition.

I ALBUMET

FEST & BRÖLLOP I DALARNA
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Så fixar du festen

Att hyra glas, porslin, dekorationer och
möbler till festen är klimatsmart. Om du
dessutom hyr in hjälp med att duka, dekorera, städa och diska, så behöver du inte
engagera halva släkten.
Emma Lyck i Rättvik har fyllt ett förråd med
allt som behövs för att arrangera en fest.
Det mesta har hon hittat på loppisar och
Marketplace på Facebook.
– Jag hyr ut glas, porslin, tyger, dukar,
tygservetter, dekorationer och möbler och
erbjuder också helhetsuppdag med dukning,
städning och diskning, berättar Emma som
samarbetar med Matilda Davidsson i Mora.
Matilda dekorerar och arrangerar blommor
och i sommar är tjejerna uppbokade på ett
tiotal bröllop. De flesta kunderna kommer
från Stockholmsområdet men har anknytning till Dalarna och sommarstuga eller
släktgård här.
Klimatsmarta fester
Emma säger att för många som planerar en
större fest är miljötänket viktigt.
– Man efterfrågar närodlat, gärna råvaror
från orten. Vid bufféer är risken att det blir
mycket matsvinn, ett alternativ är därför att
ställa fram portionsformar. Man vill absolut
inte ha plastglas eller sugrör i plast och alkoholen får allt mindre fokus. Men att antalet
gäster skulle bli färre är en trend som jag
inte tycker stämmer, tvärtom. Jag har jobbat
med många fester med över hundra gäster.
Väck känslor
Det är vanligt att den som bjuder in till
fest vill göra något unikt, och gärna bryta
normen.
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Framhäv och dölj
Genom tyger och ljusslingor kan man trolla
fram en stämning.
– Mitt tips är också att skapa flera små
miljöer, ”showstoppers”, som ögat kan dras
till: en större blombukett på bordet, en vägg
med blommor, en stor takkrona, ett stilleben,
en fotovägg, en fin soffa eller något extra
på bordet där man lägger gästboken. Om
man väljer tält ska man tänka på att ha ett
bra golv. Och om du inreder med vanliga
möbler, som i ett vardagsrum, då försvinner
tältkänslan.
Foto: Hasselströms
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– Gästernas upplevelser är lika viktiga som
brudparets/jubilarens. Där kommer detaljerna in och val av lokal, det får gärna vara en
spektakulär plats. Mina favoriter i Dalarna är
Bergalid i Falun, Ängsholns folkpark i Gagnef, Persborgs brygga och gammelgårdens
stuurladu i Rättvik, båthuset i Tällberg och
Furudals bruk. Vill man skapa en egen lokal
går det ju bra att hyra ett tält.

Hyr en dräkt
Hos Dalarnas hemslöjdsbutiker och hemslöjdsföreningar går det bra att hyra en
dräkt till det högtidliga tillfället. Flera
av dessa säljer nya och begagnade dräktdelar och kan även hjälpa dig att komma
i kontakt med skickliga skräddare:
LEKSANDS HEMSLÖJDSVÄNNER
leksandshemslojd.se
MORA HEMSLÖJD
morahemslojd.se
RÄTTVIKS HEMSLÖJD
rattvikshemslojd.se

ÄLVDALENS KVINNLIGA SLÖJDKLUBB
Facebooksida med samma namn
FEM KORTA TIPS FRÅN EMMA:
Vid planeringen: Bestäm ett tema, efter
till exempel årstiden eller efter lokalen.
Vad sägs om ett ruffigt ladubröllop, modernt i industrilokal med foodtruck eller
lyxig fest à la Gatsby och 1920-tal? När du
ramat in vad du vill uppnå är det lättare
att välja bort och lägga till.
Gott om tid: Underskatta inte hur mycket
tid det tar att planera en fest. Gör en prioriteringslista. När tiden blir knapp så kan
du välja bort saker som inte är viktiga.
Anpassa efter gästerna: Utgå alltid från
dig själv och vad du gillar, men tänk på hur
gästlistan ser ut. Barn behöver aktiviteter
och om du har många äldre gäster är det
bäst att toaletterna är lättillgängliga.
Aktiviteter: Sätt upp en ”photoboot”, ett
fotobås, eller låt gästerna skapa något tillsammans till brudparet/jubilaren, det blir
ett fint minne från festen.
Underhållning: Liveband är populära.
I stället för Spotifylista kan man boka egen
DJ, som Evenemagnus i Borlänge eller DJ
Parne i Vikarbyn.

Endast försäljning av
begagnade dräktdelar:
FLODA HEMSLÖJD I DALA-FLODA
flodahemslojd.se
NÅS HEMSLÖJDSFÖRENING
I VÄSTERDALARNA
sök på hemslojden.org

FEST & BRÖLLOP I DALARNA

SÖDRA DALARNAS HEMSLÖJDSFÖRENING I HEDEMORA
sök på hemslojden.org

Facebook: Emma Lyck Event
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SESAMKNYTEN MED GRÄSLÖK,
FÄRSKOST OCH MOROT

SOJABÖNSRÖRA MED RÖKT
SKINKA PÅ SURDEGSKNÄCKE
RÖDBETSCHIPS MED
ROMCRÈME OCH DILL
ANNELIES BRIEPUFFAR MED
JORDGUBBAR OCH BASILIKA

40

Bästa sättet att dra igång en fest, är att bjuda på goda snittar. Det tycker
Dalalivs kock, Sara Nyström i Insjön, som här tipsar om fyra lättlagade recept.
– Förbered snittarna och tilltuggen i god tid och servera dem sedan precis
innan bubblet hälls upp. Ett snabbare alternativ till rödbetschipsen är
färdiga rotsakschips eller lantchips som gästerna kan dippa i romcrèmen.
Och de sanslöst goda briepuffarna funkar bra även till ostbrickan.

Saras
Smaker
SESAMKNYTEN MED
GRÄSLÖK, FÄRSKOST
OCH MOROT
(cirka 40 st)

Fyllning
200 g naturell färskost
1 dl finhackad gräslök
1 krm citronsaft
1/2 krm salt
några drag med svartpepparkvarnen
1 morot
Blanda färskost, gräslök och
citronsaft i en skål. Smaka
av med salt och svartpeppar.
Lägg i spritspåse av plast.
Skala moroten och strimla
den till långa smala strängar
med hjälp av en potatisskalare. Dela de gräddade smördegsbitarna på mitten, som
en semla. Spritsa rikligt med
gräslökscrèmen på varje botten. Lägg på en morotsstrimla och placera smördegsbiten, med sesamfrön på
toppen, som ett lock.

40 bitar hårt surdegsknäcke
(cirka 5 x 5 cm)
200 g gröna sojabönor
(finns i frysdisken)
1 stor vitlöksklyfta
skal från 1 citron
10 g färsk persilja
100 g naturell färskost
salt och svartpeppar
20 tunna skivor rökt skinka
ärtskott
Blanda sojabönor, vitlök,
citronskal, persilja och
färskost. Mixa slätt med
hjälp av stavmixer. Smaka av
med salt och svartpeppar.
Häll upp i en spritspåse av
plast. Spritsa ut en klick av
röran på varje knäckebit.
Dela skinkskivorna på mitten
och snurra varje halva till en
”ros”. Lägg en ros på varje
knäckebit och dekorera med
ärtskott.

RÖDBETSCHIPS MED
ROMCRÈME OCH DILL
(cirka 40–50 st)

Chips
4 stora rödbetor
(minst 8 cm i diameter)
salt
Skala och skiva rödbetorna
i tunna skivor (cirka 1–2 mm
tjocka) med hjälp av en
mandolin eller matberedare.
Lägg skivorna på en ugnsplåt klädd med bakplåtspapper och salta dem lite. Torka
rödbetsskivorna i ugnen på
100 grader i 2 timmar. Stäng
sedan av ugnsvärmen och
låt skivorna ligga kvar för
torkning i ugnen i minst 6
timmar.

Romcrème
2 dl crème fraîche
1 rödlök, finhackad
3 msk finhackad dill
40 g röd rom
salt
lite citronsaft
Till servering
35 g röd rom
färsk dill
Blanda alla ingredienser
och smaka av med salt
och citron. Häll röran i en
spritspåse av plast. Lägg upp
rödbetschipsen på ett fat
och spritsa på en liten klick
av romcrèmen. Toppa med
lite rom och dill.

ANNELIES BRIEPUFFAR
MED JORDGUBBAR
OCH BASILIKA
(cirka 40 st)
200 g brieost
10 färska jordgubbar
40 färska basilikablad
Skär 1 cm tjocka skivor av
brieosten. Skär sedan varje
skiva i 2 cm långa bitar
(1 cm x 2 cm stora). Lägg
bitarna, men inte för tätt,
på en tallrik med bakplåtspapper. Kör osten på högsta
värmen i mikrovågsugn i
3–4 minuter tills ostbitarna
börjar hårdna och bli gyllenbruna. Det kan lukta lite ammoniak i början men det går
snabbt över. Låt bitarna svalna på hushållspapper. Tvätta
jordgubbarna och skär dem
i fyra delar, kvartar. Skölj
basilikan. Trä upp briepuffar,
jordgubbskvartar och basilikablad på tandpetare.
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2 skivor frysta
smördegsplattor
1 ägg
sesamfrön
flingsalt
Vispa ägget och pensla ut
det på smördegsplattorna.
Strö på rikligt med sesamfrön och flingsalt. Skär
smördegsplattorna i 3 lika
stora delar på längden. Skär
varje längd i mindre bitar,
cirka 2 x 2 cm stora. Lägg
dem på en bakplåtspappersklädd ugnsplåt och grädda i
200 grader i 18–20 minuter
tills de blir gyllenbruna. Låt
svalna.

SOJABÖNSRÖRA MED
RÖKT SKINKA PÅ
SURDEGSKNÄCKE
(40 st)
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HAGANÄS

ROMMEHEDSLÄGRET
I BORLÄNGE
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Möten med mersmak

Bröllop utöver det vanliga...

”En vit ångbåt närmar sig Haganäs
plöjandes genom Ösjöns blanka vatten
på väg från Torsångs kyrka. På den lövade
förstäven vinkar brudparet mot de
väntande gästerna på Haganäs.”

Köksmagasinet erbjuder uthyrning av fina
lokaler för er bröllopsfest. En natt i vår
bröllopssvit ingår! Vi har flera samarbetspartners för att ert bröllop ska bli perfekt!
Maten kan beställas från Restaurang
Officerssalongen, era gäster kan bo fint
på Romme Vandrarhem. Vill ni föreviga
ert bröllop så fixar Ulles Ögonblick detta!

Tomnäs 6 · Borlänge · 0243-22 30 33
www.haganas.com

070-565 24 90
Instagram: rommehed9

JOHANNA PAX

MARIA CARITA GFRÖRER

Liten salong med stor passion

Make up your mind

Foto: Malin Sydne

Foto: Malin Sydne
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Marschgatan 18 · Borlänge · 073-536 61 41
www.johannapax.com
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JOHANNA PAX

Jag är en professionell, frilansande
makeup-artist med gedigen och flerårig
erfarenhet inom bröllop, bal, fest, reklam
och artister. Svensk mästare i makeup 2017,
bronsmedaljör 2018. På min salong
erbjuder jag även lyxiga ansiktsbehandlingar och ”lash lift” med mera.
MA
K

Den stora dagen är snart här, då du ska
stå brud i vacker klänning och med frisyren
som kronan på verket. Välkommen att
boka tid hos mig, jag är en trendmedveten
frisör med Gesällbrev, Mästarbrev och
stor passion för att skapa brudfrisyrer.

M A RIA C A

RI

070-719 06 60 · info@mariagfrorer.se
www.mariagfrorer.se

LINDÉS UR & GULD

SPANNMÅL
Catering till bröllop & fest

Vi skräddarsyr unika och personliga
ringar till just er. Att designa sin egen
ring ska vara enkelt, tryggt och prisvärt.
Vi har ringar som passar alla händer
och plånböcker. Alla våra diamanter
är kontrollerade och certifierade
enligt Kimberlyavtalet.

Behöver du någon som tar hand om
gästerna medan du är upptagen med
bröllopsfotografering? Eller fyller på förrådet så ni orkar dansa natten igenom?
Vi skräddarsyr ett upplägg utifrån dina
behov till bröllop och fest. Inga uppdrag
är för små eller stora och vi lagar all mat
från grunden med närproducerade råvaror.

Sveagatan 3 · Borlänge · 0243-21 16 39
www.lindesurguld.se

073-262 77 12
kontakt.spannmal@gmail.com

HERMAN’S BISTRO & DELI

GRUVORTENS
BED & BREAKFAST

Allt under ett tak

Festlokal vid Falu Gruva

Vill du beställa catering till din fest,
bröllop eller tillställning? Vi på Herman’s
hjälper dig hela vägen! Låt oss skräddarsy
en meny eller välj bland våra bufféförslag.
Du kan också boka vår vackra lokal i
Borlänge centrum för fest eller middag.
Vi har även blommor!

Hyr vår fina festlokal och låt gästerna
sova över! Nyrenoverat 1700-talshus
med utsikt över Stora Stöten. Plats för
60 sittande gäster. 7 rum och 18 bäddar.
Vackra vigselplatser. Valfri catering.
Blå Blommor Floristverkstad erbjuder
bordsdekorationer, bröllopsblommor
och aktiviteter för möhippan.

Sveagatan 7 · Borlänge · 076-139 90 76
www.hermansbistro.se

Krongårdsvägen 15 · Falun · 072-202 09 49
www.gruvortens.se

FEST & BRÖLLOP I DALARNA

Vigsel- & förlovningsringar
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MADE BY PIHL

VILLA BERGALID

Bröllopsbestyr?

Er bröllopsfest i slottsmiljö

Ge brudparet ett unikt och vackert
uppläggningsfat eller en skål med
guldhjärtan och personligt tryck.
Namn, datum eller kanske ett vackert
citat – du väljer själv. Du kan också boka
en lyxig och kreativ upplevelse i studion
för möhippan/svensexan. Jag skräddarsyr
en lösning utifrån dina önskemål!

Frimurarhuset i Falun har varit plats för
bröllop och högtidsfester i över 60 år.
Hundratals brudpar har firat sin dag här,
i Dalarnas kanske mest slottsliknande miljö.
Boka gärna tid för visning av våra vackra
lokaler inför bröllopet eller högtidsdagen.
Vi guidar även grupper efter beställning.

Hästhovsvägen 9 · Falun · 073-182 02 51
www.madebypihl.se

Ljungbergs Väg 4 · Falun · 076-769 10 57
www.bergalid.se

BRÖDERNA BERGSTRÖMS

ANNA GÖRAN DESIGN

Bröllopsfest!

Trycksaker till er stora dag

Vi hjälper dig att hitta rätt kostym till ditt
livs största fest! Vi erbjuder professionell
hjälp från vår kunniga personal som ser till
att din bröllopskostym sitter perfekt.
I vårt ändringsskrädderi hjälper vi till med
de små eventuella justeringarna
till den perfekta passformen just för dig!

Hos Anna Göran Design hittar ni
personliga trycksaker och illustrationer
till ert bröllop. Allt från ”save the date”
och inbjudningskort till menyer,
placeringskort och tackkort. Har ni
speciella önskemål om utformning
hjälper vi er att ta fram en unik design.
Följ oss på Instagram: annagorandesign

Risgatan 2 · Smedjebacken · 0240-700 33
www.brödernabergströms.se
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www.annagorandesign

EMY LITTLE
Mjukt & skönt till alla små näbbar
Våra barnplagg i ekologisk bomull passar bra
till årets alla fester. Den mjuka trikån gör att
näbbarna kan vara glada och busiga hela
festen. Och spills det lite efterrätt på kläderna
så gör det inget, de går att tvätta i maskin.
För soliga dagar passar vår slokhatt bra som
skydd. Våra produkter är inspirerade av Dalarna
– av skogarna, av historiska textilier och av
folket. Hitta våra produkter hos någon av våra
återförsäljare eller på webben emylittle.se.
Det ska vara skönt att vara fin!

LÅNGSHYTTANS BRUKSHOTELL
Minnesvärt bröllop
Går ni i giftastankar och lockas av ett bröllop
i fantastisk bruksmiljö på en vacker herrgård
i södra Dalarna? En klassisk kyrklig vigsel
eller ett utomhusbröllop i den stora Engelska
parken utanför herrgården? Kanske ståtligt att
anlända till festen med häst och vagn medan
gästerna skålar i ett glas mousserande?

FEST & BRÖLLOP I DALARNA

073-788 57 85
emylittle.se

Då står vi på Långshyttans Brukshotell gärna
till er tjänst för att tillsammans med er skapa
en minnesvärd dag här hos oss. Vi erbjuder
Dalarnas häftigaste festlokal, blomsterarrangemang, vigselplats, frisör, fotograf,
bröllopstårta, middag och naturligtvis
boende i fräscha personligt inredda rum.

Holmgatan 4 · Långshyttan · 0225-600 54
www.brukshotellet.se
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BAKA KAKA
Vi älskar att baka
Planerar ni ett bröllop, dop eller stort kalas?
Då ska ni komma till Baka Kaka,
vi uppfyller er önskan.
På konditoriet gör vi tårtor och bakverk
både för det stora och lilla sällskapet.
Allt bakas från grunden med riktigt smör,
egna krämer, bottnar och sylter.

FEST & BRÖLLOP I DALARNA

Vid större sällskap kan man även abonnera
konditoriet. Ring, maila eller kom förbi så
hjälper vi er inför er stora dag.

Storgatan 13 · Rättvik · 0248-64 38 00
bakakakarattvik@gmail.com

FURUDALS BRUK

Bröllop på bruket – en kär tradition
Samla släkt och vänner i en 300 år gammal
och välbevarad järnbruksby vid Ore älv!
Sagolik festlokal: Kättingsmedjans pampiga
sal med hyllad akustik, trätiljor och öppet
högt upp i nock. Mat och arrangemang står
Wiggens Catering för. Här kan dukas för drygt
100 gäster och bruket har 80 bäddar med
självhushåll. Samarbete med närliggande
boendeaktörer vid större sällskap.
Fira hela helgen! Dag 1: Bada, paddla, spela
golf… Dag 2: Vigsel i Ore kyrka vid Oresjön,
i Kättingsmedjan eller på Älvön i älvens damm.
Dag 3: Gemensam brunch och paketöppning.
Många av arrangemangen kan ni stå för själva
– ett kostnadseffektivt sätt att sy ihop sitt
bröllop. Varmt välkommen att kontakta oss
så berättar vi mer om vackra och historiskt
intressanta Furudals Bruk!

Furudals Bruk
Bruksvägen 50 ∙ Furudal ∙ 073-080 25 16
www.furudalsbruk.se
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STIFTSGÅRDEN RÄTTVIK

STJÄRNREKLAM
Vi ramar in era bröllopsminnen

Vi vet att det ofta är mycket att tänka
på inför ett event. Vi på Stiftsgården
underlättar gärna för er! Vi erbjuder
catering av mat samt uthyrning av
porslin – allt efter era önskemål
och behov. Läs mer om våra
menyer och priser på vår hemsida.

Välkommen in till vår ramverkstad och
textiltryckeri i Rättvik. Där vi, förutom
inramningar, även kan erbjuda personliga
tröjtryck till möhippan eller svensexan.

Kyrkvägen 2 · Rättvik · 010-160 80 00
www.stiftsgardenrattvik.se

Knihsgatan 14 D · Rättvik · 0248-104 27
www.stjarnreklam.com

HOTELL LERDALSHÖJDEN
Vi arrangerar er bröllopsfest
På Lerdalsbergets sluttning, med fantastisk
utsikt över Siljan, Långbryggan och Rättviks
kyrka, ligger vårt välkända hotell!
Vi erbjuder festlokal, bröllopssvit, hotellrum
för hela bröllopsföljet i samma byggnad samt
stor terrass för vigsel eller välkomstskål.
Kökets välkomponerade festmenyer håller
hög klass! Vickningen och långfrukosten
uppskattas också av bröllopsgästerna.
På hotellet finns även relaxavdelning med
bastu och bubbelpool. Vi hjälper gärna till
med dekorationer och blomsterarrangemang
med mera. Varmt välkomna att kontakta
oss så kommer vi överens om en tid
då vi diskuterar era önskemål!

FEST & BRÖLLOP I DALARNA

Catering

Mickelsgatan 1 ∙ Rättvik ∙ 0248-511 50
www.lerdalshojden.se
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DALECARLIA HOTEL & SPA
Bröllop & fest i Lefflers Salong

FEST & BRÖLLOP I DALARNA

Dalecarlia Hotel & Spa i Tällberg ligger
i hjärtat av Dalarna, högt upp med en
fantastiskt utsikt över Siljan. Den oemotståndliga vyn över mytomspunna Siljan finns
med överallt och ger ro, kraft och inspiration
på många plan. Hos oss på Dalecarlia tar vi
hand om det lilla intima bröllopet och festen.
Eleganta Lefflers Salong passar perfekt för
sällskap från 2 till 22 personer. Vår bröllops& festkoordinator Isabella hjälper Er både
med vigsel och middag efter Era önskemål.
Vi har även en borgerlig vigselförrättare.

Tällgårdsgattu 21 · Tällberg · 0247-891 00
www.dalecarlia.se

VILLA LÅNGBERS
Bröllop med allt ni kan önska er
En vackrare plats att fira bröllop kan ni
knappast välja. Villa Långbers ligger högst upp
i Tällberg med gudomlig utsikt över Siljan.
Vi arrangerar bröllop med festmeny och boende
för upp till 100 gäster. Om ni är många har ni
hela hotellet för er själva, fredag–söndag.
Vill ni viga er på hotellet, kan vi sätta upp ett
partytält på gräsmattan som vigselrum. Eller så
väljer ni en intim vigsel uppe på vår takterrass.
Matsalen, med plats för 100 gäster, har vacker
utsikt över Siljan. Två stora sällskapsrum.
50 fräscha rum för era gäster. För brudparet
finns två minisviter i huvudbyggnaden att
välja mellan. Det finns fördelar med höstoch vinterbröllop: Färre fester ger flera
gäster som tackar ja och som inte är bjudna
på något annat just den tiden.

Vår Herres Gattu 28 · Tällberg · 0247-502 90
www.villalangbers.se
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DALA GULDSMIDE

Du blir fin.

Dalecarlia Love Collection

Vår egen kollektion med förlovningsoch vigselringar tillverkade i
Daniel Wellington
guldsmedsateljén i Rättvik.

klockor från 995kr

Nyhet från

Vår butik, ateljé och verkstad i Rättvik är

Zornsmycken
i störstavår
Från
vår
egen
smedja
smedja!
en av Sveriges
ochegen
modernaste.
guld
och silver
På plats
finns tre utbildade guldsmeder

med Gesällbrev och Mästarbrev samt juvelfattare som fattar diamanter och andra stenar.
Vi arbetar såklart med traditionell
teknik men använder också den senaste
tekniken som ritning i CAD, 3D-skrivare,
gjutning och lasersvets.
Ringar, hängen, örhängen och
armband
i silverera
eller guld.
Designa
drömringar
Finns i flera olika färger på stenarna.

Pris i silver
980:silver
980kr

RÄTTVIK
LEKSAND
FALUN

Knihsgatan 2
Torget 6
Holmgatan 17

0248-100 75
0247-102 68
023-71 12 72

www.dalaguldsmide.se

PIRJO BLÅ
Du blir fin
Vad känner du dig riktigt fin i?
Vad passar dig allra bäst? Där brukar
samtalet börja, när vi träffas för första gången.
Bokar du en tid hos mig så väljer vi tyg,
färg och design tillsammans till just det
plagg du söker, festfint som vardagsfint.
Det brukar också vara början på en
garderob fylld av favoritplagg!

FEST & BRÖLLOP I DALARNA

guld från 9500:tillsammans
med
guld från 9500kr
oss – nästan allt är möjligt. Välkomna!

Mina kunder är kvinnor som vill klä sig
personligt och som sätter värde både på mina
vackra tyger och min design, på möjligheten
att måttbeställa, på sömnadskvalitén och på
kombinerbarheten
mina kollektioner.
så väljer
vi tyg, färg ochi design
till just din festklänning.

Boka en tid hos mig
bara för dig.Min
Titta
gärna på www.pirjodesign.se för smakprover.
butik och ateljé finns i Siljansnäs.
Titta gärna på min hemsida för smakprover.

Gassarvet, Gassarvet
OvervägenOvervägen
75, Siljansnäs.
Tel 070 7533808
75 ∙ Siljansnäs
∙ 070-753, www.pirjodesign
38 08
www.pirjodesign.se
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FOTOGRAF MARIA HJORT

PÅ FEST MED
S/S ENGELBREKT

Berättelsen om er bröllopsdag

Vi på ångfartyget Engelbrekt, ett av
världens äldsta passagerarfartyg,
välkomnar er att fira er högtid ombord.
Känn värmen från ångpannan och lyssna
till ångmaskinens lågmälda stämma.
Giftastankar? Vår egen vigselförrättare
står till förfogande. Resväg, 3-rätters eller
enbart ”bubbel”? Ni bestämmer!

Bröllopsdagen är en dag full av glädje
och kärlek, och troligtvis en av de viktigaste dagarna i era liv. Att ha ett lyxigt
bröllopsalbum eller ett vackert bildspel
som får er att återuppleva er fantastiska
dag, om och om igen, är ovärderligt när
vardagen är åter. Tillsammans skapar och
investerar vi i era minnen för framtiden.

070-559 54 90
www.steamship.nu

Myrbackavägen 14 · Leksand · 070- 433 30 26
www.fotografmariahjort.com

MYRBACKA GÅRD

MATSPIRAN

Hästupplevelser att minnas

Catering för bröllop och fest

Att anlända med häst och vagn eller
släde till bröllop, bal och fest är en
fantastisk upplevelse och entré.
Vi erbjuder en kunglig landå med
sufflett och en dalainspirerad släde
med fårskinnsfäll och bjällror.

Catering är så mycket mer än en matleverans; mat och arrangemang ska hålla hög
kvalitet och service. Vid bröllop träffas vi
först och går igenom arrangemanget så
att det blir som Ni önskar och sedan, vid
festtillfället, ser vi gärna att kocken följer
med och ansvarar för maten och kvaliteten. Vi öppnar restaurang där Ni vill vara!

Myrbackavägen 14 · Leksand · 070- 433 30 26
www.myrbackagard.se

070-551 78 89 ∙ marie@matspiran.se
www.matspiran.se

FINS KONST
För kärlekens skull

FRIDAS
HÅR & MAKEUPSTUDIO
Certifierad grön salong

En håruppsättning är ofta ett tillfälle
där vi frisörer får ett stort kreativt
utrymme samtidigt som det är en otrolig
ära att få förtroendet att styla hår inför
händelser kunden värdesätter högt och
minns länge. Välkommen att boka tid
för en konsultation på studion.

076-136 98 63 · finskonst@hotmail.com
Instagram: finskonst

Tjärnavägen 16 · Gagnef · 0241-64 74 10
Instagram: Fridas_studio

Fridas hår & makeupstudio

HÖGTIDSHUSET
Din bröllopsateljé i Dalarna
Professionell bröllopsateljé med mer än
tio års erfarenhet. Vi hjälper er att hitta
det bästa för er stora dag: brudklänningar,
balklänningar, aftonklänningar, smycken,
accessoarer och klassiska högtidskläder för
herrar. Vi har den bästa servicen och egen
sömnadsateljé vilket ger er garanterat
perfekt passform för en perfekt dag!
Ni förtjänar vårt fulla fokus, därför tar
vi endast emot kunder efter tidsbokning.
Varmt välkomna till oss!

FEST & BRÖLLOP I DALARNA

Fins konst målar en unik akvarell som
minne från bröllop eller annan högtid.

Vi tar hand om dig!

HögtidsHuset
Åvägen 14 · Djurås · 0241-64 42 66
www.hogtidshuset.se
www.hogtidshuset.se, info@hogtidshuset.se,
0241 - 64 42 66, Åvägen 14, Djurås, Dalarna
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VÅMHUS GAMMELGÅRD

FEST & BRÖLLOP I DALARNA

Dubbelt prisbelönt

Mat för alla tillfällen

På Sivarsbacken vid Lintjärns strand ligger
Våmhus Gammelgård. Här finns ett tjugotal byggnader från 1700- och 1800-talet.
På denna vackra plats & gammelgård
vilar en känsla av ro & magi som passar
utmärkt för vigsel eller dop/namngivning.

Vi erbjuder god, hemlagad och vacker mat
med personlig prägel till fest och bröllop.
Vi utgår från er prisbild och era önskemål.
Ni kan välja bland våra förslag på bufféer,
3-rätters eller komponera en egen meny.
Vår mat lagas bara på de bästa råvarorna.

Lintjärnsvägen 25 · Våmhus · 0250- 452 60
www.hembygd.se/vamhus

076-797 10 93 · ingela@ingelascatering.com
www.ingelascatering.com

VÅMHUS BYGDEGÅRD

SARA LANSGREN FOTO

– fira vid vackra Orsasjön

Bröllopsfotograf i Dalarna

Ståtlig timrad gård för kalas och bröllop
i hårkullornas och korgmakarnas by,
endast 15 km norr om Mora. Tillgång till
kök, dusch, toaletter och bastu.
Även övernattning för grupper upp till
60 personer och plats för husvagnar.
Önskas ett mindre och enkilt boende
finns Wretmanstugan som har 6 bäddar.

Jag älskar att vara flugan på väggen som
dokumenterar er viktigaste dag i livet.
Jag ser det unika och översätter det i en
vacker bilddokumentation. Från kyssen i
kyrkan till det trötta barnet på festen.
Ni kommer minnas dagen genom fotona i
generationer. Ingen resekostnad i Dalarna.

Kanonvägen 55 · Våmhus · 070-544 56 17
www.vamhusbygdegard.se

Trastvägen 17 · Mora · 070-384 89 70
www.saralansgren.se

VÅMHUS
BYGDEGÅRD
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INGELAS KOCK & CATERING

BLOMSTERKULLAN
Er bröllopsflorist
Vi har många års erfarenhet och
hjälper till att fixa ert drömbröllop!
Brudbukett - Cosage - Hårblommor
Tärnbuketter - Näbbukett
Bordsarrangemang - Brudbågar
Blommor till
kyrkan/vigselplatsen/festlokalen

JONAS I SÄLEN
Fäbod · Lappkåta · Fjällhotell
Vi erbjuder vigsellokal, festlokal,
bröllopsmiddag, boende samt bröllopstårta.
Unik fäbod, fjäll och Olarsgården hotell.
Vi rekommenderar maj–november då bröllop
och brudpar kan ta större plats i ett alltid
vackert Sälen än under vår högsäsong, vintern.
Välj Lindvallens Fäbod upp till 50 personer.
Lappkåtan 50–120 personer eller Olarsgården
hotell och restaurang Elgen upp till
120 personer. Boende på Olarsgården hotell,
Gattar storstuga eller Slåtterstugan.
Vi skräddarsyr efter era önskemål.
Bröllopsmiddag med serveringspersonal.
Vi har lång erfarenhet och fina recensioner.
Vår mat med inspiration från Dalarna och
fjället är klimatkompenserad till 110 %.

FEST & BRÖLLOP I DALARNA

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

boka@isalen.se
www.jonasisalen.se/brollop
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MYRÄNGSGÅRDEN

FEST & BRÖLLOP I DALARNA

Dalaromantik i Mora

Bjud in till bröllopsfest/släktträff/konferens på vår gård med bevarad
charm och moderna bekvämligheter. Gården är 700 kvadratmeter stor och rymmer
ett fantastiskt vardagsrum med sju meter i takhöjd och en enorm öppen spis,
sju sovrum och ett stort kök. Laga maten själv eller beställ catering
– vi kan rekommendera lokala krögare.
Myrängsgården ligger 300 meter från Orsasjön och har egen
badplats, äng och skog. Vi tipsar gärna om olika aktiviteter.
Boka via www.airbnb.com/h/myrangsgarden eller
boka@myrangsgarden.se. Endast slutna sällskap.

Myrängsgården
Våmhusvägen 486 · Mora
www.myrangsgarden.se
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HOTELL ÄLVDALEN
Störst av allt är kärleken

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!

JOHANNAS FLORA
Låt er dag blomma!

} Johannas }

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

Dalgatan 71 · Älvdalen · 0251-100 66
www.johannasflora.se

JOHN JOHN’S BAKERI

LÖVÅSGÅRDEN

Mysfika . Mackor . Tårtor . Catering

Bröllop till fjälls

Med kärlek för bra råvaror, hantverket
och det lilla extra skapar vi gärna Er
fests höjdpunkt – tårtan! Vi kombinerar
smaker och stil helt efter Era önskemål
och idéer – har Ni inga så har vi!
Även catering av lättare mat och plock.

Att gifta sig till fjälls är en alldeles
speciell upplevelse, både för er som
brudpar och för era gäster.
På Lövåsgården har vi erfarenhet av att
arrangera många olika typer av bröllop
– små och stora, vigsel utomhus eller
inomhus, kyrkligt eller borgerligt.

Dalgatan 101 · Älvdalen
johnjohnsbakeri@gmail.com

Lövåsvägen 30 · Idre · 0253-290 29
www.lovasgarden.se

FEST & BRÖLLOP I DALARNA

Inget brudpar är det andra likt och inte
heller blommorna. Tillsammans hittar vi
Er personliga stil; från pampigt kyrkobröllop till en enkel vigsel i vår vackra
natur här uppe i norra Dalarna.
Vi hjälper till att berätta er historia
från första skiss tills ni säger JA!
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Skafferiet
3_4/4 VIN_ &
MATMÄSSAN DALARNA
Två dagar på Quality Hotel Galaxen
i Borlänge med provsmakningar och
möjlighet att handla hem delikatesser. Sakkunniga vinproducenter och
importörer finns på plats samt lokala
mattillverkare och importörer som
erbjuder choklad, ost, marmelad,
honung, salami, bröd, alkoholfria
drycker…
vinmatmassan.se

FREDAGSMYS
Bjud på något gott att dricka och delikatesser
från Herman's Bistro i Borlänge, till exempel
tunnbrödschips, cheddar, Marconamandlar,
Noccelaraoliver och Malagadruvor.
hermansbistro.se

OLIVOLJA FRÅN
BIRGER’O

BRUKA ÅTER
Välj bivaxdukar framför plastfolie
när du förvarar dina matvaror.
Set med tre dukar i två mönster.
emylittle.se

Under mer än 20 år
har Birger Söderqvist
i Leksand importerat
olivolja från utvalda
familjegårdar i Italien.
Olivoljan är uppskattad
för sin fina doft och
milda och nötiga smak.
birgero.se

TID FÖR ÄGG
Välj Alsbo Ägg från södra Dalarna till påskbuffén.
Du hittar äggen i din matvarubutik eller handlar
dem direkt i gårdsbutiken i Lilla Alsbo, Krylbo.
alsboagg.se
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verksamhet”

2016. Papirisolering er måske bedre end sit rygte. Brand & Sikring (1): 24-25.

– effektivt och miljövänligt

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.

IDAH STENBACK
Leksands Optik AB

En närmare
redovisningsbyrå

Vi erbjuder högkvalitativ isolering baserad
på miljövänligt material, ISOCELL.
Återvunnen cellulosa för golv, vägg och tak.
Vi isolerar alla byggnader – från slott till friggebodar.
Välkommen att kontakta oss på 0247-151 30

isoleringdalarna.se

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

Bibliotek,
museum
& arkiv

Upptäck vad vi har att erbjuda på
vår Facebooksida eller besök
www.leksand.se/kultur
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#dalavego
Dalaliv älskar gröna rätter, därför låter vi fyra
dalakrogar dela med sig av varsitt vegetariskt
eller veganskt recept under året. Här tipsar
krögarparet Jonathan och Genevieve Bjurenstedt, han är kock och hon är sommelier, om
en pizza med säsongens godaste topping.

”Vi driver gårdsrestaurangen Solgårdskrogen
i Rättviksbyn Nittsjö, en by som är känd för
sin keramik. Här lagar vi mat komponerad av
råvaror som finns tillgängliga i närområdet och
alla rätter serveras så klart på lokal keramik.
På längre sikt är målet att vi ska bli så självförsörjande som möjligt på grönsaker, kött och
fisk. Under sommaren har vi öppet för lunch
och middag dagligen, fram till dess går det bra
att boka bord, framför allt på helgerna. Då kan
man komma hit och äta vedugnsbakade pizzor
i vårt växthus ute på ängen.”
www.solgardskrogen.se

Solgårdskrogens
vårpizza
DEG TILL 6–8 PIZZOR

1 kg vetemjöl special
650 ml vatten
5 g jäst
30 g salt
15 g socker
4 msk olivolja
Kör samtliga ingredienser i en degblandare eller knåda ihop för hand. Låt degen
vila i 1 timme innan du portionerar ut den
i ca 200 gram stora bullar. Låt bullarna
jäsa i rumstemperatur under 6–8 timmar.

LÖKKRÄM

6 gula lökar
4 msk olivolja
en nypa salt
2 dl grädde
Skiva löken tunt. Stek den på låg
temperatur i olivolja och en nypa salt
under ca 4 timmar tills löken är mjuk
och karamelliserad. Häll i grädden och
höj värmen. Koka i några minuter tills
grädden tjocknat. Låt svalna och mixa
sedan till en kräm.

TOPPING

#dalavego

Genom att tagga bilder på vegetariska eller
veganska rätter med #dalavego så tipsar du
andra om gröna matupplevelser från
Dalarnas caféer, restauranger och krogar.
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1 liter nässelskott
50 g smör
salt
40 sparrisar
500 g vällagrad ost (riven)
24 vaktelägg
Tänd vedugnen eller sätt elugnen på
högsta möjliga temperatur. Stek nässelskotten i smöret på medellåg värme tills
de blir krispiga (tar ca 3 minuter).
Lägg nässelskotten på absorberande
papper och salta lätt. Forma pizzabottnarna. Bred ut lökkräm på varje
pizzabotten och lägg på 5–6 sparrisar.
Toppa med en näve riven ost och kläck
ca 4 vaktelägg över osten. Baka pizzorna
tills de är färdiga, det kan ta 2–6 minuter
beroende på temperatur. Strö nässelskotten över pizzorna innan servering.

Trädgård
Uteliv – Hantverk – Deli
www.tradgardochuteliv.se

Tällberg
Villa Långbergs

9-10 Maj • 10-16
Inträde: 80 kr
Barn under 16 år gratis
i vuxen betalandes sällskap.

Parkering gratis.
Välkommen och njut av en fullspäckad helg med fokus på sommarens sköna stunder.
Ta del av kunskap, utställningar
med trädgårdstema, tipspromenad, matserveringar, picknickområde, miniworkshops och inte
minst BARNENS TRÄDGÅRD.
Utställare inom trädgård, hantverk,
delikatesser och vad mer du behöver till hem och trädgård.

Möt trädgårdsprofilerna med
gäster på trädgårdsscenen.
Trädgårdsmästare
Linda Schilén
Blomsterkreatör
Minna Mercke Schmidt
Trädgårdsanläggare och odlare
Tony Johansson

Trädgård

uteliv - hantverk - deli

arrangerad av
www.konceptmassor.se

Falu Ljusstöperi
& Butik

Oleana

Stöp ljus tillsammans!
Boka tider nu.
Dalarnas Hemslöjd
Stora Torget
791 71 Falun
023-151 31
dalarnashemslojd@telia.com

För detaljer om öppettider och ljusstöpning,
se hemsidan www.faluljus.se
023-634 55 . Bondegatan 19, Falun (Gruvrondellen)

Kokkonsten sätter smak
på världsarvsbesöket!
Lunchrestaurang vid Falu Gruva
med kött, fisk, vegetariskt och
soppa/sallad på veckomenyn.

BJORKMANSSKOMAKERI.SE
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Gruvgatan 55 · Falun · 023-721 09 01
www.kokkonsten.com

Vårnyheter för dig
och ditt hus
inredning ∙ möbler ∙ kläder ∙ smycken

Krongårdsvägen 16 vid FALU Gruva
023-702 24 40 norrgardeninredning.se

Tisdag–Fredag 11–17, Lördag 11–15
Vid Falu Gruva · faluantik.se

En ljuvlig oas
i gruvlig miljö
Beställ en egen
unik emaljskylt
Vi erbjuder även familjerum,
olika upplevelsepaket, hantverkskurser, yogaklasser och festlokal.
Krongårdsvägen 15
Falu Gruvas område i Falun
072-202 09 49
gruvortens.se

Vår tillverkning av emaljskyltar är ett äkta
hantverk med hundraårig tradition. Varje skylt
är unik och utformad efter ditt önskemål.
Välkommen att bli vår kund du också!

FALU
EMALJ
SKYLTAR
Tel: 023-189 60 info@faluemaljskyltar.se www.faluemaljskyltar.se
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ANNONS
Håll öronen öppna för ny musik från Dalarna.
Dalapop är ett regionalt resurs- och produktionscenter för populärmusik. På vår hemsida
dalapop.se ger vi tips på aktuella händelser,
kommande evenemang och nya artister från
länets breda musikscen.

Dalapop guidar dig till den bästa musiken från Dalarna just nu!
GAUPA
Feberdröm
Den 3 april släpps
äntligen GAUPA:s nya
fullängdsalbum och
hårdrocksbandet från
Falun ger sig ut på en
omfattande Europaturné. Rekommenderas till
dig som gillar hårdrock.

I AM KARATE
Good at First
Electropopduon I am
Karate, med rötterna i
Mora och Falun, fortsätter leverera urstarka
singlar. Den senaste heter ”Good at First” och
bjuder på ett progressivt
elektroniskt popsound.

BACKBOONS
Devil in Heaven
I väntan på det kommande albumet bjuder Dalarnas rock’n’roll-adepter
på ett gäng singlar.
En av de senaste heter
”Devil in Heaven” och
får dig att vilja trycka
på gaspedalen. Albumet
”Burnout” släpps 15 maj.

RADIOHIMLEN
En trasig synth
Det går närmast en
direktlänk mellan Radiohimlen och 80-talets
svenska synthpopband
som Lustans Lakejer,
Ratata och Nasa. Nu
är debutsingeln släppt
och fler singlar kommer
under året.

STIKO PER LARSSON
Ett liv värt att dö för
Stiko öppnar 2020
med en singel: “Ett liv
värt att dö för”. Det är
första singeln från hans
kommande album (hösten 2020) och vi vågar
påstå att den här låten
kommer att gå varm i
många hörlurar under
våren.

NIKLAS RAPP
Niklas Rapp
Den säregna rösten
från Bjursås är tillbaka
med ett nytt album.
Niklas Rapp har aldrig
låtit bättre och med sig
på skivan har han ett
gäng riktigt rutinerade
musiker med förflutet i
både Roxette och Lars
Winnerbäcks band.

Missa ingen ny musik! Följ vår spellista Dalapop – Ny Musik
Från Dalarna på Spotify. Spellistan uppdateras en gång i
månaden med den bästa musiken från den gångna månaden.
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Vi bygger ut!
Välkommen på
invigning 28–29 mars

Lilla Wextverk
Trädgårdshandel

Utvalt för hem & trädgård
Lantligt, industriellt & rustikt
Butik & webshop

Mysig butik i
lantlig miljö

inredning - presenter - textilier

Lundbo 10
Dala-Husby
lundboden.se

För öppettider se wextverk.se
@lillawextverk
@lilla_wextverk
Lekomberg | Grangärdevägen 61 | Ludvika
info@wextverk.se | 0240-844 44

PÅVERKA BYGDENS UTVECKLING GENOM

AKTIEÄGANDE

Visste du att du kan bli aktieägare i ditt lokala energibolag Dala Energi? Ett ägande i
Dala Energi är ett ägande i en lokal drivkraft med syfte att ge ekonomisk avkastning,
en sund samhällsutveckling och en hållbar miljö. Att vi är ett privatägt och helt fristående
energibolag där våra kunder kan äga en egen del, är en unik möjlighet. Mer information
om aktieägande i Dala Energi hittar du på vår hemsida, dalaenergi.se/aktieagare.
Tillsammans för bygdens bästa investering.
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Utvecka ditt företag
tillsammans med oss
Kreativitet och drivkraft skapar nya och
växande företag. De leds av personer som
ser möjligheter och som vill satsa.
Företag som leds av kvinnor växer ofta mer
hållbart än andra, om de får rätt förutsättningar. Det får de hos Almi.
För att lyckas behövs kapital och i många
fall även goda råd från erfarna rådgivare,
det finns hos oss på Almi.
Du hittar oss på almi.se/dalarna
eller 0771-55 85 00

BESÖK VÅRA

KÖKSUTSTÄLLNINGAR
Rommehedslägret, Borlänge
Fredagar-lördagar kl. 10–14

INREDNINGSBUTIK I BORLÄNGE
CENTRUM

070- 565 24 90
marie@koksmagasinet.se

Mejeriet, Leksand
Torsdagar kl. 10-14

För dig som letar efter ett kök utöver det vanliga...

1896-huset · Sveagatan 10 · 0243-185 40

Eldabutiken Borlänge

Rätt Eldstad
till Rätt hus och stil
Vi äR mEd.
hEla VägEn.

A+

Eldabutiken Borlänge Mellstavägen 40 | tel 0243 - 23 25 29

www.hermansbistro.se

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

Jag lever som
i en annan värld
Många är nyfikna på den gamla konstnärsateljén med den vackra trädgården vid
Dalälvens strand. I år öppnar Peter Flinck
återigen grinden till Ateljé Y under påskhelgens konstrunda och under sommaren
då han även bjuder in till musik, dans och
konstutställningar.
Hej Peter! Du har väckt vår nyfikenhet,
beskriv vem du är!
– Jag är konstnär och bildlärare, numera
pensionär, och under de senaste åren har jag
också blivit arrangör av konserter. Jag vill inte
kalla mig gallerist men jag arrangerar även
konstutställningar. Jag är född i Småland där
jag som ung jobbade som bagare i ett kooperativ. Jag bodde sedan vid Vättern där jag under
många år drev vandrarhem, butik, galleri och
krukmakeri. 2007 flyttade jag till Dalarna och
köpte det här huset i Yttersätra, i Stora Skedvi
på vägen mot Gustafs, med min dåvarande
sambo.
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Du lever i en så vacker miljö. Berätta om
huset och trädgården!
– Huset är från början av förra seklet och har
ett förflutet som ordenshus, biograf och sommarateljé för Stockholmskonstnärerna Gunnar
Allvar och Viola Larsson Allvar. När vi flyttade
hit började vi med att anlägga trädgården.
Tomten ligger på en södersluttning mot Dalälven så det är ett mycket tacksamt läge. Vi
byggde trappavsatser, murar och ett rymligt
växthus där jag i dag odlar tomater, gurkor,
fikon och vindruvor. Här växer också persikor
och druvrankor på friland mot husväggen. Min
trädgård är inte perfekt, den är både vild och
odlad. Förra året inledde jag ett samarbete
med Andreas Graveleij och André Strömqvist
på Kniva Trädgård i Falun som planterade
växter på framsidan av huset. Resultatet blev
något som jag själv aldrig hade kunnat skapa;
en färgexplosion som blommade till sent
på hösten. I år kommer Andreas och André
tillbaka och anlägger en stekelrabatt, det blir
jättespännande.

Foto: Håkan Olsén

Sedan sommaren 2013 har trädgården
och ateljén öppnats upp för besökare.
Hur föddes den idén?
– Vi medverkade i flera reportage i inrednings- och trädgårdsmagasin vilket väckte stor
nyfikenhet bland folk. Så vi valde att öppna
upp trädgården och ateljén för besökare för
att kunna ha stängt också. Man glömmer
annars lätt att det här är mitt hem… Trädgården och ateljén med konstutställningar är
öppna alla helger under perioden 13 juni till 16
augusti, även butiken där du kan köpa konsthantverk. Årets sommarprogram med teater,
musik och dans inleds 14 juni med gästspel

av Teater Västernorrland som ger Strindbergs
”Dödsdansen”. Sedan kommer Lise & Gertrud,
Sofie Reed och Vilma Flood tillbaka. Vilma är
en singersongwriter som ligger i gränslandet
mellan blues, country och pop. Hon är riktigt
i ropet och har precis släppt en ny skiva. Folkteatern i Dalarna spelar ”Skratt och skräck”
och häftiga Korda Danceperformance ger
en dansföreställning i trädgården. Till varje
föreställning kan jag ta in mellan femtio och
sjuttio gäster och jag brukar öppna lite tidigare på kvällen så att man kan ta med sig egen
picknick. Det brukar bli så god stämning när
besökarna dukar upp sin picknick i trädgården
och då har jag också tid att gå runt och njuta
av stunden. Efter konserten eller föreställningen serverar jag kaffe och kaka och det finns
möjlighet för besökarna att träffa artisterna.
Men redan i påsk kan man besöka Ateljé Y.
– Ja, det stämmer. Under den årliga konstrundan ”Konstspaning i Säterbygd” visar jag
min egen konst i ateljén där jag jobbar med
måleri, grafik, keramik, glas och emalj. Jag
har också ett litet kafé i påsk. All keramik som
används i kaféet är egentillverkning, som muggar, skålar och fat. Konstrundan i Säter brukar
ha upp emot 5 000 besökare under två dagar,
påskafton och påskdagen. Dessförinnan ska jag
till mässan Nordiska Trädgårdar i Älvsjö, 26–29
mars, där jag medverkar tillsammans med föreningen Trädgårdar i Dalarna.
Du lägger ned mycket jobb…
– Jag blir full i skratt när jag tänker på allt
jag gör: jag bokar artister, marknadsför, städar,
bakar bullar och sköter trädgården. Ja, du
hör ju! Så klart har jag jättemånga idéer men
måste vara realist eftersom jag är själv. Men
jag trivs så bra med den här livsstilen och kan
inte tänka mig något annat. Här får jag odla,
sköta trädgården, ha får och höns och jobba
med konst och kultur. Och jag tycker att det
är så kul att samarbeta med andra, som med
Kniva Trädgård, teatrarna och artisterna. Det
är fantastiskt att de och alla besökare vill komma till den här lilla byn. Det är som att världen
kommer hit och att jag turistar i mitt eget
hem, för själv hinner jag aldrig åka hemifrån
på sommaren.

Årets sommarprogram på Ateljé Y innehåller
teater, musik och dans. Lise & Gertrud (bilden)
kommer åter, likaså Sofie Reed och Vilma Flood.

ateljey.se
konstpaning.nu
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Du blir fin.

Boka en tid hos mig så väljer vi tyg, färg och design till just din festklänning. Sedan syr jag
bara för dig. Titta gärna på www.pirjodesign.se för smakprover.

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

Klä om din
älsklingsmöbel!
Kom in för förslag &
se på härliga tyger.
Ta med möbel/foto.

Tällberg, kanske vackrast i Sverige?
I en sluttning mot Siljan, med
milsvid utsikt, ligger Green Hotel.
En plats för rekreation och
upplevelser. En prick på kartan
som lämnar stora avtryck.

Möbeltapetserare &
sömmerska

Tyger från bl a
Morris
Sanderson
Designers Guild
Nadja Wedin
Swaffer

Välkommen till systrarna
Holding i Siljansnäs
Björkbergsvägen 67
0708-85 08 68 • 0702-08 16 83
vastibyns.se • vastibyns@gmail.com

Öppet alla dagar året runt.
Lunch, middag, fika, bröllop,
kalas, kick off & konferens.
Rum för alla, pool ute & inne,
tennisbana och gym.

greenhotel.se 0247-500 00
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Dalarna i Sälen

från

Manet till Gauguin
FRANSK KONST PÅ
ZORNS TID

Olarsgården Fjällhotell
Restaurang Elgen
Lindvallens Fäbod & Lappkåta
Sälen Business Center
Weekend, Konferens, Bröllop
Semester
Föreningsresa
Träningsläger
Möten & Event
Mässa 21-23 augusti

Under Anders Zorns minnesår 2020
fylls Zornmuseets salar, under perioden
30 maj-13 sept, med verk av franska impressionister och andra samtida konstnärer i den mest påkostade utställning
som någonsin ägt rum i Dalarna.

ZORNMUSEET
MORA
0250 - 59 23 10 | zorn.se
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ORD PÅ VÄGEN: KARIN WELLS

Människan
och naturen
Naturen som finns omkring oss existerade
innan vi människor fanns på jorden. Vi människor är en del av naturen och sålunda en
avbild av det vi ser. Människan i den formen vi
har nu, utvecklades för cirka 300 000 år sedan.
300 000 år i förhållande till 4,54 miljarder år
som jorden existerat ger ett visst perspektiv
på vår närvaro på jorden, samt en känsla för
hur viktig den är för våra liv. Vårt huvudsakliga
fokus borde vara att bibehålla en kärleksfull
relation till naturen.
En kärleksfull relation till vår natur är precis
som vilken relation som helst. Ska den bli
riktigt bra behöver vi lära oss att lyssna, som vi
gör när vi har ett bra samtal med en vän. Men
att lyssna på naturen är mer subtilt, då den
inte svarar på samma sätt som vi är vana vid.
Den kommunicerar hela tiden, var så säker. Vi
behöver öppna och använda alla våra sinnen,
vilket förutom hörsel och syn även inbegriper
smak, lukt, känsel och, i allra högsta grad, vår
fantasi. Förmodligen precis så som våra förfäder gjorde för att överleva i naturen, och för
att utvecklas.

En kärleksfull
relation till naturen
är precis som vilken
relation som helst.
Genom medveten närvaro i naturen och genom
att uppleva den genom våra sinnen, öppnar vi
för djupare kontakt och kommunikation samt
för naturens läkande förmågor. Studier visar
bland annat att immunförsvaret ökar, blodtrycket sjunker och att känslor av oro och ångest minskar. Om du är ovan att vara i naturen
på det sättet, så kan en guidad skogsbadsvandring hjälpa dig att nå dit.
En skogsbadsvandring är en långsam vandring i skogen där du ges möjlighet att uppleva
kontakt med naturen. Skogsbadsguiden hjälper

dig både att sakta ner men också att öppna
dina sinnen genom att du till exempel får
möjlighet att känna och lukta på mossa, och
kanske till och med smaka på den. Genom en
serie guidade inbjudningar får du också möjlighet att uppleva skogen där guiden endast
öppnar dörren till den. Det som därefter sker
mellan dig och skogen är din upplevelse, som
du frivilligt ges möjlighet att dela med andra.
Varje vandring avslutas med en teceremoni
som en fin avslutning på en gemensam stund.
Beroende på antalet personer som deltar kan
en vandring ta mellan mellan två och fyra
timmar.
Till dig som har läst så här långt skulle jag
vilja ge några ord på din fortsatta livsresa:
Använd naturen som en kärleksfull vägvisare i
ditt eget liv för att skapa välmående både för
dig själv och naturen.

Karin Wells
Natur- och skogsterapiguide,
barnboksförfattare
throughnaturetoyou.com
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Kropp
& själ
VÅRDANDE
Söt ask med ansiktstvål. Finns i tre varianter:
morotsextrakt för normal hy, kaolinlera
för fet hy samt avokadoolja, vetegroddsolja
och nyponfröolja för torr hy.
sagmyrabyggnadsvard.se

SLÄPP LOSS

FIN START PÅ DAGEN
Bohemiska kimonos i återvunnet material
finns hos Tre systrar i Borlänge. Del av försäljningen går till ett projekt i Indien som stärker
kvinnor och kämpar för deras rättigheter.
Instagram: Tre systrar

Vill du prova på frigörande dans eller helande
måleri? Då ska du
kontakta Lena Grundtman på Sollerön i Mora.
Lena erbjuder även
coachande samtal med
fokus på lösningar och
möjligheter.
helandemaleri.se

ODLA FÖR DIN HÄLSA
I boken ”Trädgårdsapoteket: Att bruka och bereda terapeutiska
örter” (Norstedts förlag) beskriver läkeörtsterapeut Marie-Louise
Eklöf hur våra vanligaste trädgårdsväxter kan användas i hälsans
tjänst i form av teer, örtbad, oljor, omslag och tinkturer. Till varje växt bidrar Hildasholms trädgårdsmästare, Ingemar Blomqvist,
med värdefulla råd om hur du går till väga för att själv odla,
föröka och skörda örten i fråga. Inspirationskälla till boken, som
innehåller många vackra bilder, är Marie-Louises gamla dalagård.
Köp boken hos din lokala bokhandlare!

Vi lottar ut!

Vi lottar ut en bok bland de läsare som senast 31/5 2020 visar
Dalalivs omslagsbild (nr 1 2020) på Instagram eller Facebook och
taggar inlägget med #dalaliv. Vinnaren meddelas personligen.
Lycka till!
HÄLSOMÄSSOR
UNDER VÅREN
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4–5/4 Rättviksparken i Rättvik
halsomassa.net

16–17/5 Wanbo Herrgård i Smedjebacken
hälsomässan.com

Varmt välkommen
till oss i Hedemora!

200 kvm härlig blandning av
blommor • inredning • kläder
Vårt mål är att du blir glad när du kommer till oss!

VARD 10–18 ∙ LÖRD 10–14

Följ oss gärna på instagram
@blomsterstuganhedemora

Österbyvägen 26, Hedemora 0225-71 17 04
www.mur-kaminkultur.se

Åsgatan 59 · Hedemora · 0225-100 25

Det ska vara
skönt att vara fin!
Dalarnas folkdräkter, 1800-tal och
allmoge är tre ingredienser i vår design.
Våra produkter är både en romantisk
återblick till svunna tider och en modern
kommentar till den starka allmogetraditionen.
Besök någon av våra återförsäljare
eller titta in i vår webbshop emylittle.se
Gör dig redo för vårens och sommarens
alla fester med oss på EmyLittle.
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Take a

Road Trip

To the 50’s

American 50’s Diner – In the middle of Rättvik

Basis Snickeri
– för generationer framåt i tiden
Vi tillverkar sängar, bord och stolar för slott och koja.
Vi renoverar dina trämöbler och lackar dina skåpluckor.
Välkommen till finsnickeriet med 40 års erfarenhet!

Vårens öppettider: måndag–fredag kl. 07–17. Lördagar enligt överenskommelse
Övermovägen 58, Leksand · 0247-129 02 · info@basissnickeri.com · www.basissnickeri.com
74

leva & bo

INREDNING PRESENT CAFÉ

Välkommen att bo och äta gott
på Stiftsgården i Rättvik!

För mer info, se www.stiftsgardenrattvik.se
eller ring 010-160 80 00

Välkommen in!
Tor–fre 14–18, lör–sön 11–16
Öppet alla storhelgsdagar

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

En plats för alla!
Konferenser • familjemiddagar •
bröllop • dop • minnesstunder
Vår trevliga restaurang håller öppet:
Måndag–lördag från kl. 18.00 och
söndag från kl. 17.00.
Vi serverar även lunch.
Se information på vår hemsida, Facebook
eller Instagram.
Varmt välkomna!
Hotell Lerdalshöjden | Mickelsgatan, Rättvik | Tfn: 0248-511 50
info@lerdalshojden.se | www.lerdalshojden.se
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Bokhandlarparet Lina och Alexander Zackrisson i Rättvik väljer och vrakar bland
aktuella utgivningar och delar med sig av sina bästa tips till Dalalivs läsare.

Linas &
Alexanders
boktips

DALARNA
– MAT & DRYCK
ÅRET RUNT
Patrik Leje

TÅGSEMESTER
NORDEN EXTRA
ALLT
Eva Wrede

STEPHANIE
MAILERS
FÖRSVINNANDE
Joël Dicker

Stevali

Eva Wrede Förlag

Forum

Kan det verkligen
finnas så här många fantastiskt mysiga restauranger
och platser i Dalarna, är min
första tanke. Och ja, det gör
ju det, och här så smakligt
och vackert presenterat i bild
och text att lusten till utflykter är instinktiv. Ta tåget,
bussen, bilen eller varför inte
en gourmetvandring. Perfekt
presentbok till dalfolk och alla
andra! (Lina)

ÖDESMARK
Stina Jackson
Albert Bonnier

Norrbottens inland,
övergivna gårdar,
misstänksamma
blickar. Liv bor där med sin
son och sin gamla pappa. Hon
blev kvar där. Är det pappans
rikedomar som håller henne
fast? Människorna i byn anar
något dolt i denna lite udda
familj. Vilka band finns dem
emellan? Spännande återkomst av Stina Jackson vars
bok ”Silvervägen” utsågs till
bästa svenska kriminalroman
2018. (Lina)

Så mycket det
finns att se i ”närheten”… Har
den tanken slagit dig med? Att
äntligen få se en fjord, besöka
operafestivalen i Savonlinna
eller vandra barfota på Skagens sanddyner. Här kommer
en fin uppföljare till ”Tågsemester” där vi genom 25 personliga berättelser får massor
av inspiration för att resa runt
i vår vackra nord. Innehåller
även kapitel om hur man planerar och bokar sin tågsemester, samt någon avstickare till
andra sidan Östersjön. (Lina)
POCKETNYHET!
EFTER SKANDALEN
Sarah Vaughan
Bonnier Pocket

Brottsmålsadvokaten Kate utreder ett sexualbrott. Hon är
erfaren, skicklig och i detta
fall övertygad om att den
misstänkte också är skyldig.
Han är minister i den brittiska
regeringen, maktapparaten
sätts igång och gör allt för att
skydda honom. Det blir personligt, oväntade vändningar
och högst angeläget! (Lina)

Jesse Rosenberg
ska avgå från delstatspolisen
i New York efter en prickfri
karriär. Vid avtackningen kommer en ung kvinnlig journalist
och antyder att han tagit
miste i det uppmärksammade
mordfall han löst för trettio år
sedan. Sedan försvinner hon
spårlöst. Detta är upptakten
till en rafflande roman med
ett myllrande persongalleri.
Jag, som läser långsamt, läser
600 sidor på två dagar – jag
kan inte sluta! (Alexander)

POCKETNYHET!
FÖRLÅT OSS
VÅRA SYNDER
Jo Spain
Modernista

Irland, 1975. Sekunder efter att barnet fötts, slits
det ur sin mors famn för att
aldrig återvända. Fyrtio år senare hittas en kvinna korsfäst
i en park i Dublin. Det visar sig
vara abbedissan för ett kloster
med ett mörkt förflutet. Så
startar Spains skickligt skrivna
och oerhört spännande berättelse om ett hemskt kapitel i
det katolska Irlands och Europas historia. (Alexander)

I SAMARBETE MED
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Storgatan 12 − 795 30 Rättvik − 0248-104 11 − www.sorlinsbokhandel.se

BRUKA DESIGN ∙ HOUSE DOCTOR ∙ FLOS
DAY BIRGER ET MIKKELSEN ∙ ERNST ∙ TELL ME MORE
ARTWOOD ∙ DBKD ∙ HALLBERGS BELYSNING
OLSSON & JENSEN ∙ TINE K ∙ MADAM STOLTZ
KLONG ∙ BOEL & JAN ∙ SECOND FEMALE
FURNINOVA ∙ BUD TO ROSE ∙ MATEUS
SOAKED IN LUXORY ∙ TWIST & TANGO
med flera...

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

Nära till en bra affär!

VARD 10–19 • LÖR 10–16 • SÖN 11–16 • HEMKÖP 8–22
För avvikande öppettider under storhelger, se hjultorget.se
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KÄK & PLOCK – NY RESTAURANG I MORA
Av det gamla konditoriet på Kyrkogatan 10 i
centrala Mora syns inte längre ett spår. Lokalen rymmer nu en modern restaurang med ett
levande koncept. Bakom satsningen står trion
Björn Engvall, Mats Bälter och Sara Jackson.
– Mats och jag brinner för matlagning. Vi
serverar rätter som vi själva gillar att tillaga
och äta, hela menyn bygger på det, och vi
inspireras av smaker från världens alla hörn.
Som namnet Käk & Plock antyder så serverar
vi både maträtter och mindre plockrätter. Det
går också bra att komma in på en kopp kaffe
med något sött, vi har många härliga desserter
på menyn, föreslår Björn.
Käk & Plock har öppet för både lunch- och
kvällsservering. När värmen kommer ska man
ställa i ordning uteserveringen på gågatan.
Sommarkvällar med trubadur står också på
planeringslistan.
kakoplock.se

gårdar ökar den biologiska mångfalden, du får
hälsosam mat på tallriken och nya vänner.
co-grow.se

Nyfiken på kroki?
Fånga konturerna av en levande modell med
snabba skisser. Kroki och modellteckning arrangeras på flera platser i Dalarna, så ta chansen att prova på denna traditionella konstform. Det enda du behöver är papper, blyertspenna/kolkrita och en nypa koncentration.
modellteckning.se
Skiss av Maria Klevemark

På tapeten

MINNESÅRET 2020
* I år är det 100 år sedan poeten Dan Andersson dog vilket uppmärksammas med kulturdagar i poetens anda och fotspår i Ludvikabygden 25/7–1/8.
Facebook: Dan Andersson-veckan

DELA TRÄDGÅRD OCH FÅ NYA VÄNNER
Vill du odla men har ingen trädgård? Eller har
du egen trädgård men saknar odlingsintresse
eller möjlighet att odla själv? Då kan du ta
hjälp av tjänsten co-grow som matchar odlingsintresserade med trädgårdsägare och gör
det möjligt för alla att odla. Det finns många
vinster med trädgårdsdelning: flera köksträd78

* I år är det även 100 år sedan den store konstnären Anders Zorn från Mora gick ur tiden.
Zornmuseet uppmärksammar minnesåret
2020 genom ett samarbete med Nationalmuseum i Stockholm och genom utställningar
och evenemang på Zornmuseet.
www.zorn.se
* Vintern 2020/2021 är det 500 år sedan Gustav Vasa gjorde sin äventyrliga resa genom
Dalarna vilket firas på olika sätt under året.
www.dalarnasmuseum.se

Hjortolârs kafé
vid Hembygdsgården
i Dala-Floda

Njut av
HEMBAKAT
i härlig
dalamiljö!

HEMINREDNIN
G,
PRESENTER,
BARNKLÄDER
OCH PYSSEL

Vi öppnar
i påsk!

k, öppet kl 11-17
Skärtorsdag-annandag pås
17 april-maj, öppet fre-sön, kl 11-17

Juni-aug, öppet tis-sön, kl 11-17

Välkomna!

VARDAGAR 10–18 · LÖRDAG 10–14
076-808 89 76 · ÄPPELBOVÄGEN 9, VANSBRO

Följ oss på instagram och facebook!

BRAND
STORE
ETT SVENSKT SPORTMÄRKE

Åk över
träbron vid
kyrkan

FACTORY
OUTLET

GRUNDAT I AVESTA 1981

Dalarna
MED INSPIRATION
FRÅN VÅRT ÄLSKADE

Vår kärlek till Dalarna vill vi gärna dela
med oss av till dig så därför har vi
skapat en unik design som ger dig extra
hästkrafter närhelst du behöver det.
Välkommen till vår butik i Avesta och vår
webshop och hitta just dina favoritplagg
ur vår stora Dalecarliakollektion!

Månd - fred 10-18
ÅSBO, AVESTA
Lörd 10-16
Bredvid Dalahästen
Sönd 11-17

WWW.BAGHEERA.SE
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redo för sommarens alla
äventyr och väder?
Vi har allt för friluftsliv och vandring,
Välkommen till oss på hjultorget i insjön.

Nya vattentäta LO Jacket
- endast 215 gram att packa ner i
ryggsäcken – återvunnet material.

Ahrnebergs väg 53, Insjön | 0247-646 30
www.lundhags.com

•Kalendarium

5/4 DESTINATION: FALUN RETRO

En heldag med fokus på 1950-talet och årtiondena däromkring. Utställare, programpunkter
och fikaservering med retrotouch utlovas på
Magasinet i Falun.
Facebook: Destination: Falun Retro

VÅRENS KONSTRUNDOR

10–11/4 Konst & hantverk Gagnef runt
konstgagnef.se
10–13/4 Konstrundan Avesta
konstrundan-avesta.se
11–12/4 Konstspaning i Säterbygd
konstspaning.nu
21–24/5 Konst runt Siljan
konstruntsiljan.se

25/4 KLIV OMBORD PÅ KULLTÅGET

För fyra år sedan tog Bittis Stafsudd i Gagnef tåget till
Stockholm tillsammans med tre vänner. Alla fyra var iklädda folkdräkt och nu har resan blivit en färgsprakande tradition. Förra året hade tjejerna sällskap av 70 likasinnade,
i år hoppas de på omkring 100 dräktklädda passagerare
– Den här resan är som julafton för oss! Vi väcker så
mycket känslor och stor nyfikenhet där vi går i samlad
trupp från centralstationen till Kungsträdgården, där stannar vi för fotografering, berättar Bittis.
Om du vill följa med det stora sällskapet bokar du
biljett på SJ:s Intercitytåg nummer 15 som avgår från
Borlänge till Stockholm klockan 07.56 den 25 april, ingen
annan anmälan behövs.
– Kvinnor, män och barn i all världens folkdräkter är
välkomna! Och ta gärna med ditt instrument, tipsar Bittis
som vet att flera spelmän och folkdansare följer med.
Facebook: Kulltåget till Stockholm

12–23/5 VANDRA MED ANDRA

Dalkarlsvägen kallas dalfolkets historiska
vandringsvägar mellan Dalarna och Stockholm.
I vår har du återigen möjlighet att uppleva
vägen till fots under en storvandring – följ
med hela sträckan eller välj en dagsetapp.
dalkarlsvagen.se

Bild: TRONS
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HOTELL
KONFERENS
FEST

Holmgatan 4
776 72 Långshyttan
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info@brukshotellet.se
www.brukshotellet.se

Upplev skillnaden
för dina sinnens skull

Njut av SPA-känslan för alla sinnen. Ljuvliga behandlingar &
avkopplande bad i relaxavdelningen, allt signerat Åkerblads.
För dig som vill uppleva maximal SPA-känsla rekommenderar vi ett par
timmar i SPA-sviten, ett eget litet SPA för sällskap på upp till 4 personer.

Välkommen till Sinnenas SPA i Tällberg!

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

INSJÖN
HÄMTA
DALALIV
HÄR!

BORLÄNGE

HERMAN’S BISTRO
MAT & NOUGAT
ÖNSKEHUSET

IITTALA OUTLET
INSJÖNS VÄVERI

LEKSAND

TÄLLBERG

ATELJÉ VÄVGLÄDJE

MORA
ORSA

TULAVIPPAN

HEDEMORA

CAFÉ WAHLMAN
LARS ERICSSONS MÅLERI

SÅGMYRA BYGGNADSVÅRD

LUDVIKA

FALUN

GAGNEF

SÅGMYRA
SÄTER

DÖSSBERGETS VÄRDSHUS
AFFAIR
BYXSHOPEN
DALARNAS HEMSLÖJD
NORRGÅRDEN INREDNING

OMHULDA

GÅRDSCAFÉET
KAFFEMAGASINET
LANTLIV
SILJANS KONDITORI

CAFÉ ZORN
MORA HOTELL
STIL

BJURSÅS

SVÄRDSJÖ

SALUHALLEN I ORSA
SMIDGÅRDEN I FRYKSÅS

RÄTTVIK

FURUTORP INTERIÖR & DESIGN
FRICKS KONDITORI
HOTELL LERDALSHÖJDEN
SÖRLINS BOKHANDEL

SMEDJEBACKEN

BRÖDERNA BERGSTRÖMS

KULINARIET
MIG & ALICE
GREEN HOTEL
TÄLLBERGS LEVA & BO

ÄLVDALEN

JOHANNAS FLORA

TURISTBYRÅER

AVESTA, BORLÄNGE, FALUN,
GAGNEF, HEDEMORA, IDRE,
LEKSAND, LUDVIKA, MORA,
ORSA, RÄTTVIK, SÄLEN,
SÄTER, VANSBRO (Info Point
i Medborgarhuset), ÄLVDALEN
Dalaliv ligger även ute på många
andra caféer, butiker och hotell
på dessa orter. Samtliga nummer
av Dalaliv hittar du på dalaliv.se.
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Runt den här kranen pågår livet.
På gatan utanför lägenheten rusar livet fram, men i detta stilrena
badrum råder lugnet. Här startar och avslutas dagen med ett leende
i spegeln och kanske en glimt av förra veckans solsemester.
Det nyrenoverade badrummet med den beröringsfria kranen
MORA MMIX tronic black utstrålar en lyxig och modern känsla.
Låt detta inspirera till att våga skämma bort dig själv och
låta hotellsviten flytta in hemma hos dig. Resultatet är en
plats du gärna dröjer dig kvar på länge.
Det här är livet runt kranen när det är som bäst.

