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Kreativa möten och
konferens i naturen
Vi erbjuder konferensrum i våra tältkåtor, runt
eldstäder, i hängmattor och vid uppdukade
långbord i skogen. Vi arrangerar kreativa aktiviteter och event, stora som små.

HYR DIN UTRUSTNING HÄR
Långfärdsskridskor, turskidor, spark, snöskor,
mobila stekhällar och pimpelfiskeset.

BASTUBAD OCH KALLBAD I RUNN
Varva kallbad med bastu i vår nya bastuflotte.
Vinterns stora nyhet! Elins basturitual där alla
sinnen får följa med på en resa i ångornas
avkopplande värld.
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och bokning
Telefon 023-381 16 99

sjosidanfalun.se
46

GJUTHUSET

Café & butik

mElanie
wikSell

Varmt välkomna till oss på gofika!
Vi bakar allt på plats varje dag,
både fika och bröd till våra härliga
smörgåsar. Vi har även många
matiga rätter. Vi ses vid Falu Gruva!
079-337 54 09

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

gRyningstrÖsklar

6 nov –
8 jan 2022

En timmes
kostnadsfri
rådgivning

Idéer, skisser och ritningar för dig som
funderar på att köpa tomt, bygga nytt,
bygga om eller bygga till.
nejden.se
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Skafferiet
BAKAR ÅT DIG

Överraska dina gäster med en vacker och välsmakande tårta från
Lin Emelie Bakery i Borlänge, specialdesignad utifrån dina egna
önskemål.
– På vintern tycker jag att choklad av alla de slag passar bra.
Varför inte avsluta nyårsmiddagen med en tårta till bubblet?
Som karamelliserad mjölkchokladmoussetårta med saltkola och
lingon på seg browniebotten. Förutom tårtor bakar jag även
cupcakes och andra bakverk som också serveras på Hermans
Bistro i Borlänge där de uppskattas av gästerna, berättar Emelie.
Instagram: Lin Emelie Bakery

PRISAD MARMELAD

UTMÄRKT

Foto: Carin Vesterlund

Sätt en vacker skylt på din skafferidörr. Just denna designas och
tillverkas hantverksmässigt av
Falu Emaljskyltar vid Falu Gruva.
faluemaljskyltar.se

Godast på glöggminglet blir
pepparkaka med vitmögelost
och en klick marmelad. Vi rekommenderar ”Skogslycka” med
lingon, hallon, vanilj och
svartpeppar. Det är Yvonne Björs
egentillverkade marmelad som
belönades med bronsmedalj i
SM i mathantverk 2021.
bjorgarden.se

SOM EN SPANSK TAPASBAR
Ingemar Eberstål på Banken Bar & Brasseri har öppnat
en deli intill restaurangen på Åsgatan i Falun.
– På Butik Banken erbjuder vi delikatesser och maträtter som du kan köpa med dig hem eller äta på plats.
Kom in för en dagens lunch eller ta ett glas vin till en
Toast Skagen eller ostron! Som en kund sa häromdagen: ”Det här är ju som en tapasbar i Spanien”, och det
är så vi vill ha det. I vår delikatessdisk finns fisk och
skaldjur samt produkter från Dalarna, som nötkött från
Siljans Chark, ostar från Murboannas och senap från
Lissellas, berättar den välkände krögaren.
butikbanken.se
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SMAKAR JUL
En gammaldags must med mycket
smak och lite mindre kolsyra. Från
Veras Bryggeri & Deli i Äppelbo som
även tillverkar glögg och maltdrycker.
verascatering.se

Välkommen till en grön miljö
med ett unikt utbud

Förpackningsfritt • Veganskt • Ekologiskt

Hantverksbyn 7, Borlänge

www.hermansbistro.se

@greenlivingblge

Julklappstips!
Lägg målarboken med kurbitsar
och den söta sagan om midsommarfirandet i Dalarna under granen.
Många återförsäljare i Dalarna!

www.dalaliv.se
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RÄTT ELDSTAD
TILL RÄTT HUS
LIFESTYLEBUTIK I BORLÄNGE CENTRUM

VI ÄR MED.
HELA VÄGEN.

Eldabutiken Borlänge Mellstavägen 40 | tel. 0243-23 25 29
Aktuella öppettider hittar du på vår webb:

www.eldabutiken.se

www.onskehuset.se

Underkläder för dig
– precis som du är
Varmt välkommen till vår mysiga gårdsbutik i Gustafs.
I butiken hittar du fantastiska underkläder & kläder,
från märken som bl a Cosabella, SoyaConcept & Stajl.
Vi har storlekar 65-110 A-O/XS-XXXL.
Visa oss
få
annonsen &

20 %
rabatt på
en vara

Öppettider, erbjudanden och evenemang
hittar du på vår Facebook och Instagram.
Uddsarvet 7, Gustafs • 070-353 75 63
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Finns i butiken

Skicka dina presenter direkt!
Beställ på www.ornassmycket.se

Möbelsnickare & slöjdare
• Gediget hantverk • Unikt och personligt
• Gammal tradition • Bruksföremål och presentartiklar
• Svenskt trä, miljövänligt • Möbler • Inredning
• Tillverkning • Lagning • Renovering och restaurering

Inget jobb är för litet!
Skriv en förfrågan på sms eller
via formuläret på hemsidan: rogersnickare.se

rogersnickare.se | 070-716 14 21 | Borlänge

På Reboot jobbar vi med att
förlänga livet på dina skor och
kläder. I vår butik hittar du
bland annat ekologiska tofflor
från Tova, sköna kepsar från
CTH och värmande ullsulor
från Norsk ullsåle.
Borlänge - Hantverksbyn 5

Välkommen till oss!

skomakerireboot.se
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lapptips!
Klapptips!
Klapptips!
Nyinkomna Dalahästar. Handtuftade i ull. Pris från 395 kr.
Nyinkomna
Dalahästar.
Handtuftade
i ull.
från 395 kr.
Mer
om storlekar
och priser
hittar du på
vårPris
hemsida.
Mer om storlekar och priser hittar du på vår hemsida.

mna Dalahästar. Handtuftade i ull. Pris från 395 kr.
m storlekar och priser hittar du på vår hemsida.
Dalahäst
Dalahäst

Dalahäst
Siljan
Siljan

Hugo Hedströms Väg 18 - BORLÄNGE
Öppet: Måndag-Fredag 10-18, Lördag 11-15
Hugo Hedströms
Väg 18 - BORLÄNGE
www.mattsmattor.se
Öppet: Måndag-Fredag 10-18, Lördag 11-15
www.mattsmattor.se

#dalavego
Emma och Anders Zorn älskade att servera sina
gäster goda och vällagade måltider i sitt vackra
hem i Mora. I dag är det Mari Moberg som håller
liv i den traditionen. I Zorngårdens gamla stall
driver hon Café Zorn som året runt erbjuder mat
och fika till besökare från när och fjärran. Köket
ligger där hästarna fick havre, cafélokalen där
korna stod medan hästhagen har blivit uteservering.
– Vi har många gäster som uppskattar vegetarisk och vegansk matlagning, så vi ser alltid till
att ha minst en sådan rätt på menyn, och minst
ett veganskt bakverk. Det går ju att göra så mycket roligt, det gäller bara att våga prova, tycker
Mari som här delar med sig av ett favoritrecept,
framtaget av hennes kock och kollega, Johan
Ädling.
– Det här är en modern tappning av klassiska
kåldolmar. Med savoykål, lingon och morotspuré
som sätter färg på rätten!
cafezorn.se

Veganska kåldolmar
med morotspuré &
sallad på brysselkål
& lingon
(4 PORTIONER)

KÅLDOLMAR

4 dl kokta blandade bönor
2 dl kokta kikärtor
1 dl kikärtsspad
2 msk paprikapulver
salt & peppar efter smak
0,5 dl maizena
1 dl kokta belugalinser
savoykål

Mixa bönorna, kikärtorna och kikärtsspadet med kryddorna och saltet. Tillsätt
maizena. Blanda ner belugalinserna.
Plocka bladen från savyokålen och blanchera dem i lättsaltat vatten. Rulla in
”färsen” i savoykålsbladen och baka dem
i ugnen på 150 grader i 35 minuter.

MOROTSPURÉ

1 kg morötter
0,5 dl rapsolja
salt & vitpeppar

Skala och skär morötterna i mindre
bitar och koka dem sedan mjuka. Spara
kokspadet. Mixa de kokta morötterna med
rapsoljan. Salta och peppra efter smak.
Tillsätt kokspad till önskad konsistens.

SALLAD

0,5 dl olivolja
2 msk farinsocker
salt efter smak
2 dl lingon
500 g färsk brysselkål

Blanda olivolja, socker och salt. Tillsätt
lingonen. Plocka bladen av brysselkålen
och blanda med dressingen. Låt stå i
10 minuter innan servering.
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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
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Vinter
h
Kom till Furudal oc

– Jag väljer ut och köper in
de bästa skorna jag kan hitta
i Spanien. Fint läder, läckra
färger, god passform och väldigt
bra pris i förhållande till kvalitet.
Öppet alla adventshelger
och efter bokning.
La Gunilla y sus zapatos
lagunillaskor.se I 070-25 75 188
la gunilla y sus zapatos
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prova och handla!

Bildkonst och
keramisk konst.
Speglar, raku,
lergods, blandteknik.
Varje föremål är unikt
och ger en glimt
av universum.

Drantgården i Tällberg
Tällbergsvägen 15
Lördagar 12-17
Vissa utökade tider
bildospegel@gmail.com
+46 73 03 101 07 (sms)
@bildospegel

leva & bo

INREDNING PRESENT CAFÉ

JULTIDER
Tor–fre 14–18
Lör–sön 11–16
För öppettider
under jul & nyår
se hemsida.

Välkommen in!

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

Nya Dalecarlia SPA
Välkommen till vårt utbyggda och renoverade
spa med hela 1 500 kvadratmeter njutning!
Naturen och den oemotståndliga vyn över
mytomspunna Siljan finns med överallt och
ger ro, kraft och inspiration.
Ro i själen av lugnet och vyerna från de varma
källorna utomhus, bubbelpooler och swimmingpool.
Kraft i torr- och ångbastun och de avkopplande
behandlingarna. Inspiration i gruppaktiviteterna i
yogastudion och i det moderna gymmet. Välkommen!

TEL 0247-891 00 ∙ DALECARLIA.SE
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Nyfiken på

Evi fann lugnet på den
svenska landsbygden
När den belgiska kocken och egenföretagaren Evy Backeljau förälskade sig i en gammal
skola i Furudal, kände hon sig redo för en stor
förändring i livet. Tillsammans med familjen
byggde hon om skolan till ”The Mangevie”,
ett bed and breakfast och våffelcafé.
Hur hamnade du i Dalarna?
– Vi bodde i Antwerpen i Belgien där vi jobbade alldeles för mycket, jag med min lunchrestaurang med flera anställda och min man
Davy med sin hantverksfirma. Vi saknade tid
för varandra så vi bestämde att vi skulle göra
en resa med våra tre döttrar innan de blev för
stora. Jag drömde om Bali medan Davy drömde om Skandinavien. Han vann, så vi gjorde
en åtta veckor lång rundresa med husvagn
genom Danmark, Sverige och Norge. Jag minns
att vi satt på en brygga i Avesta när jag sa till
honom att vi skulle kunna flytta till Sverige
och driva ett bed and breakfast. Han trodde
först jag blivit tokig… Genom en Facebookgrupp med folk som emigrerat till Sverige fick
jag reda på att den gamla skolan i Dalbyn i
Furudal var till salu. Jag skickade i väg ett sms
till ägaren och sedan gick allt snabbt. Några
veckor senare gjorde vi en ny resa, denna gång
till Furudal och vi förälskade oss i omgivningarna och i gården. Vi kände att om vi inte tar
chansen nu, så gör vi det aldrig.
I dag, två år senare, driver ni
The Mangevie.
– Ja, nu kan vi erbjuda boende i fem lägenheter med totalt 28 bäddar samt mat åt de
boende. Är man på semester vill man inte så
gärna laga mat, så på kvällarna serverar vi
rätter på olika teman, som mexikanskt, svenskt
eller tapas. Och för att överleva pandemin
öppnade vi ett kafé med belgiska våfflor och
tre sorters bubbelvåfflor från Bryssel och Liège.
Vi har också hamburgare, belgiskt öl och belgiska chokladpraliner. Vi blev förälskade i de
två gamla klassrummen, de är hjärtat i huset.
Davy och jag älskar att bygga och inreda, så
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det ena klassrummet blev frukostrum och våffelkafé, det andra blev vår egen lägenhet. Den
ligger precis innanför restaurangköket vilket
är smidigt för då kan jag jobba medan barnen
är hemma. Som barn ville jag ha egna djur
men det gick inte eftersom vi bodde mitt i en
storstad. När vi flyttade hit skaffade vi getter,
höns och en gris.
Vad hittar ni på för skoj åt era
vintergäster?
– Vi trodde först att det var sommaren som
skulle locka flest gäster, men vintern lockar
mest. Många vinterveckor är redan fullbokade.
Vi erbjuder stora upplevelsepaket med boende,
mat och aktiviteter. En dag har vi isfiske med
bastubad i Ejheden, en dag får man prova på
hundspann, och en dag tar vi med gästerna på
en tur på snöskor. Vid varje aktivitet lagar vi
mat över öppen eld. Vi har också tvådagarspaket med boende, mat, hundspann och snöskovandring.
Några nyheter på gården i vintern?
– Davy gick med på att flytta till Sverige om
han fick uppfylla ett par gamla drömmar: han
ville ha en snöskoter och en trädkoja. Snö-

skotern köpte han förra vintern och trädkojan
har han precis byggt i en tall, av träd som fallit
på vår tomt. Trädkojan rymmer två–tre personer och har samma utseende som vår grillkåta och bastukåta. Så i vinter kan vi erbjuda
”furu-spa”, då bokar man boende i trädkojan,
tillagar sin middag i grillkåtan och har det
skönt i bastun. Framöver vill vi öppna en pop
up-restaurang i stora ladan. Vi har köpt in gamla möbler, och ska installera en kamin och ett
stort fönster som ska sitta på ladans baksida,
så att man kan titta rakt ut i skogen. Vi har
många idéer men vi kommer aldrig att ha en
restaurang som är öppen fem dagar i veckan
– då hamnar vi i samma situation som i Belgien
och det var ju det livet vi flyttade ifrån.

tempo. Vi älskar naturen och att här finns så
gott om snö på vintern. I Furudal finns också
fina vandringsleder och sandstränder. Läget är
så bra också, vi har nära till både Rättvik, Mora
och Orsa Grönklitt. Tiden har gått så fort, i dag
känner jag mig mer som svensk än belgare.
Jag tror vi kommer att stanna här för evigt,
men man ska ju aldrig säga aldrig för världen
är så stor.
themangevie.com

Hur känns det nu, två år efter f lytten
till Dalarna?
– Det känns så bra på alla sätt. Vi ville ju
bort från det stressade och ytliga livet i Belgien, där vi arbetade hårt för att ha råd med
en livsstil som vi aldrig hann uppleva eftersom
vi jobbade hela tiden. Här är det ett helt annat
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Jul i Säter

känn stämningen
i trästadens mysiga kvarter

För det senaste, följ oss på: facebook.com/julisater

I Säter. Där julen är som förr.

Ge bort en julklapp
som räddar liv!
Pengarna går oavkortat till
Barncancerfonden

123 350 33 64
Märk betalningen med God Jul 2021
Ladda ner gåvobrev på
facebook.com/teamrynkebydalarna

God jul & gott nytt år
önskar
Välkommen till bageriet
i Stora Skedvi för gott
surdegsbröd, bullar,
småkakor med mera.
kanelochkummin.se
073-420 23 80

LIVSSTILSBUTIKEN
I SÄTER
HÄR HITTAR DU JULKLAPPEN
OCH PRESENTEN
TILL STOR SOM LITEN.
BLOOMINGVILLE • MAILEG • ONLY • POTTERY JO
AFFARI • HOUSE DOCTOR • CAPRI COLLECTION
NICOLAS VAHÉ • MILJÖGÅRDEN

TORGGATAN 8, SÄTER • 0225-508 29 • FACEBOOK/INSTAGRAM @MIGOALICE
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INSPIRATÖREN
Ulrica Norrströms livslånga intresse för växter
blommade ut då hennes tidigare arbetsgivare
gjorde förändringar på arbetsplatsen. Hon tog
då chansen att utbilda sig till florist och öppnade "Lilla Blomstershopen" hemma på gården
i Yttermo i Leksand. I vinter tar Ulrica gärna
emot grupper som vill binda kransar, skapa
dekorationer och dricka något värmande kring
elden på gårdsplanen.
Facebook: Lilla Blomstershopen Yttermo

"Jag tycker om att mixa naturliga inslag med
de blommor och växter som erbjuds denna
säsong. Mossa, kvistar, frukter, kottar och
annat skoj som du hittar i naturen, på gården
eller i matbutiken. Det jordnära och enkla som
tillsammans med växter eller blommor blir
'vackerheter'."

”Amaryllis på snitt kan man inte få nog av. Jag
tycker om att binda stora härliga buketter med
mixat grönt av tallkvistar, eukalyptus, mimosa
och grevillea. Hållbart och fint. Naturen bjuder
på de vackraste tillbehören. Har man inte egen
skog att plocka i får man vara noga med att
fråga markägaren om lov.”
"En dekorerad ljusstake kan räcka som bordsdekoration. Här har jag använt kuddmossa, hyacinter och tidlösa lökar tillsammans med kvistar av lärk där kottarna sitter kvar, granatäpple
som ger en fin färgklick, stjärnanis för doft av
julen och en brokbladig murgröna i miniformat
som bryter av i färg."
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”Julen är de underbara lökväxternas tid. Med
amaryllis, hyacinter, tazetter, narcisser… Ha
dem i kruka och vas eller dekorerad med mossa
runt rotklumpen. Dessa är lindade med tunn
silvertråd och placerade på bricka. En liten ljuslykta och härliga kottar blir en fin bordsdekoration. Fukta mossan med en blomspruta ibland,
men undvik att spraya direkt på löken. Stora
härliga amaryllislökar tillsammans i en hink
eller kruka, dekorerade med kuddmossa och
lärkkvistar, blir otroligt vackert vid blomning.”

”Stjärnanis är inte bara vackert att se på utan
doftar otroligt gott också. Väldigt enkel men så
fin att använda i arrangemang av lökväxter eller
att dekorera en ljusstake eller ett ljusfat med.
Kanelstänger, torkade äpplen, granatäpplen eller rödlök – är också dekorativa och fina detaljer
som doftar gott eller bara är vackra att se på."

"Julrosen, ”Helleborus Valeria”, är en klar favorit
hos mig. Det finns många olika sorter, vissa mer
vinterhärdiga än andra. Planterar du julrosen
i en stor kruka med ordentligt med jord om
rötterna och ställer den i ett lite skyddat läge,
så klarar sig den vinterhärdiga sorten bättre.
Du kan gärna bädda in den i lite mossa eller
grankvistar som skydd och dekoration."

”När det är stadiga frysgrader kan du skapa
iskonst eller istavlor av överblommade växter.
Det är både roligt och fint att se på. Jag använder hela hyacintlökar och småkvistar av snittblommor. Lägg blommor och växter omlott i en
hink med vatten, eller placera ut blommor i ett
mönster på ett plåtfat med hög kant. När det
är genomfryst tar du ur dina konstverk.”
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LÅT OSS HJÄLPA DIG ATT FÅ
OCH SPRIDA JULGLÄDJE MED VÅR
BLOMSTRANDE JULSTÄMNING

Vackra julgrupper, glimrande buketter, smakfull
choklad, inredning, presenter, blommogram m.m.
I Insjöbutiken väljer du dina julblommor i våra växthus.
Välkommen!

Aktuella öppettider hittar du på Facebook, Instagram eller på www.gundhes.se.
Insjön ∙ Skolvägen 10 ∙ 0247-400 32 Leksand ∙ Norsgatan 23 ∙ 0247-79 74 43

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

Ål-Kilen Oggos 8 785 92 Gagnef (mellan Insjön o Gagnef)
Följ oss på facebook Ål-Kilens Fårgård

§

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

VAR 10–19 · LÖR 10–16 · SÖN 11–16 · HEMKÖP ALLA DAGAR 8–22
Avvikelser förekommer, se www.hjultorget.se för mer information.
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FUNDERINGAR FRÅN EN FRODIG OAS

Lev väl och frukta
inte mörkret

Är du en människa som längtar dig bort till ett
tropiskt varmt och turkost hav? Där du serveras
paraplydrinkar i ljum kvällsbris. Eller väljer du
storstadens myller och puls? Under vintern vill
du bort från snöslask och mörker. Bort, bort,
bort! När åker vi? "Så här, sí, låter min musik
– eviva España!"
Nu ska jag berätta om en flykttanke som följer mig genom livet. Den dyker oftast upp när
livet känns för mycket, för kravfyllt och stres�sigt, och när mitt sociala konto är övertrasserat.
Då jag inte orkar med människor mer, inte en
sekund till. Nu får det baske mig vara nog. Ja,
det får det! Det är då jag använder just den här
tanken som tröst och flykt.
Om jag blundar spelas den för mig välkända
filmen upp i min hjärna: Jag ser en liten stuga
inbäddad i meterhög snö i den mörka storskogen. Jag svävar och flyger över granarnas
toppar i en stjärnklar och kall natt. Kylan biter
i kinderna. Väl framme på plats dimper jag ner i
snön framför den lilla stugans dörr och i fönstret lyser ett ensamt stearinljus. Framför dörren
är en prydlig gång skottad och i skorstenen
stiger en sirlig slinga av rök upp i den mörka
natten. Jag är mitt ute i väglöst land. I den
rymliga förstugan ligger fint späntad ved som
kommer att räcka i ett år och golvet är täckt
med doftande granris. Stugans enda rum är
varmt och fyllt med mängder av böcker.
”Nä, men titta där”, utbrister jag när jag ser
pennor, papper, vattenfärger, tuschpennor och
kritor. Längs ena väggen står en ålderstigen
Singer-symaskin av trampmodell och på hyllan
ovanför finns högar av vackra tyger och ett syskrin med nålar, vackra band, knappar och trådar. Brasan i den stora öppna spisen sprakar och
knastrar och fyller det ombonade rummet med
en trygg doft av eld och kokkaffe. Det finns
ingen annan där mer än jag själv, i vinterns kyla
och mörker. Jag är mol allena.
"Midvinternattens köld är hård, stjärnorna
gnistra och glimma. Alla sova i enslig gård djupt
under midnattstimma." Jag har ingen mobiltelefon med mig och ingen vet var jag är. Trots
detta är jag helt lugn. Lugn som en filbunke.
Men mat då, frågar sig säkert ni som läser detta. Lugn bara lugn. I kökets ena hörn finns ett

stort skafferi proppfullt med mat. Stora delar av
köket upptas av en uråldrig säng med förhängen. Sängen är bäddad med prassliga linnelakan,
dunbolster, fårfällar och stora puffiga kuddar.
Här ska jag läsa, sy, elda, skriva och teckna. På
stugans stora bord ligger en prydligt skriven
lapp med snirklig handstil: Välkommen Daniel!
Här ska du bara få vara och vila fram tills mars.
Du stannar tills solen återvänder. När du hör
talgoxens sång och det börjar droppa från
taket, då är det dags att flyga hem igen, till ditt
och de dina i stugan på Tunaslätten.
Vad vore våra liv utan dessa flykttankar?
Dagdrömmar där du och jag kan fly undan
vardagen lite. Just min flykttanke är dessutom
inte helt orealistisk eller omöjlig att genomföra.
Dock lite svårt att motivera för familjen att
försvinna i tre månader utan mobil. ”Du jag drar
nu. Och bara så ni vet så kommer ni inte nå mig
på ett tag.” Dessutom skulle jag få släpa dit all
ved och mat själv. Och skotta, pust! Tänk vad
ledsen min labrador Thea skulle bli. Hon skulle
stå där med ett sådant där besviket hängigt
ansikte som bara en besviken labrador kan ha.
Så henne måste jag ta med mig.
Vi får se vad det nya året bär med sig i sitt
sköte. Lev väl och frukta inte mörkret.

Daniel Eriksson
Illustratör
illustrator-danieleriksson.com
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Nyhet!
Ocke Jacket - det blir
inte mer slitstarkt!
Och JA - den är
vattentät!

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

Ahrnebergs väg 53, Insjön | www.lundhags.com

Mode i alla storlekar
Till Mariaboden kommer kunder från hela landet för
att handla kläder till vardag och fest.
– Vi erbjuder mode till kvinnor i alla åldrar och
former – från storlek 36 till storlek 56. Våra främsta
varumärken är Brandtex, Signature, Ciso och Cecil,
som vi har från small till xxxxl, och så säljer vi sköna
jeans från Mingel och Tasty. Alla plagg är noga utvalda av oss, och av hög kvalitet och god passform,
berättar Marie Björn som tillsammans med kollegorna Eva Hellström och Rozette van Geijt gärna
guidar kunderna genom det stora utbudet.

ANNONS: HJULTORGET KÖPCENTRUM I INSJÖN
I butiken hittar du även accessoarer som sjalar och
smycken.
– Vi säljer smycken från Idar och från Gamla Sara
& Lilla Lisa på Sollerön, vars fina hängen med kurbitsar och dalahästar är mycket populära.
Den här tiden på året efterfrågas stickade tröjor
och västar.
– Ja, stickade plagg överhuvudtaget går mycket
nu. Och kläder i jordfärger! Vad gäller färger så
försöker vi vara så breda som möjligt, så att alla kan
hitta det de gillar.
Mariaboden har en lång historia.
– Butiken grundades redan 1902 av diversehandlaren Maria Bergman som drev butiken under 70 år. Så
nästa år firar vi 120 år, det får vi se till att fira stort,
säger nuvarande ägaren Sölwe Johnson, som verkat
efter samma motto sedan han tog över butiken
1992.
– På Mariaboden får du personlig service av kunnig personal när du vill förnya din garderob!
mariaboden.se

Låt historien fortsätta
Har du glas och porslin från Iittala, Arabia och Rörstrand i dina köksskåp, både hela serviser och udda
delar? Föremål som du inte längre har användning
för?
– I så fall är du välkommen att lämna in dem till
oss på Iittala Outlet på Hjultorget, så att de kan
komma till glädje i någon annans hem. Vi värderar
dina föremål utifrån en fast prislista och som tack
får du ett presentkort som är giltigt under ett år på
alla Iittala Outlets och Iittala Stores i Sverige. De
föremål du lämnat in ingår sedan i butikens vintagesortiment, berättar butikschef Marita Rosén.
Nyheten om Iittalas vintagesortiment med begagnade glas, tallrikar, koppar och skålar har fått ett
varmt mottagande av butikens kunder.

– Många uppskattar möjligheten att fynda kända
kvalitetsprodukter till bra pris. Vi har delat in vintageföremålen i två kategorier: ”Som ny” vilket betyder att produkten är näst intill oanvänd och saknar
spår av användning samt ”Begagnad” som indikerar
att produkten har en del spår av användning, men
inget anmärkningsvärt. Med hållbar design kan
produkter användas och älskas från generation till
generation, så kika in i vår butik där vi nu erbjuder
både nya och gamla bruksföremål!
iittala.com
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Kropp
& själ
EKOLYX FRÅN DALARNA
Hudterapeuten Elisabeth Göras på Wholesome i
Leksand rekommenderar Calming Cocoon Cream till
kinderna i vinter. Krämen ingår i M Picauts exklusiva
hudvårdsserie som tillverkas i Falun av ekologiska
ingredienser.
wholesome.se

RÄCKER LÄNGE
Schampo och tvål i
koncentrerad form och
med en mild doft av
det blommande fjället.
Anpassad för utomhusbruk – perfekt för resan
och vandringen. Säljs av
Norrgården Inredning i
Falun.
norrgardeninredning.se

TVÅ NAKNA KULLOR
Via podcasten ”Två nakna kullor” vill
Maria Grins och Susanne Hedenskog i
Borlänge bidra till mer välmående och
mindre psykisk ohälsa.
– Vi är två vänner som levt i samma
värld men upplevt den på olika sätt.
I vår podcast pratar vi om livet, det som
drabbar oss alla men som många missar
i jakten på lycka, berättar Maria om
podden som har ett par tusen lyssnare
varje månad.
Instagram: Två nakna kullor

”Jag skapar mig själv
genom de tankar jag tänker.”
Kaj Pollak

ISOLERAR
OCH ANDAS
Håll dig varm i vinter
– lägg mjuka sulor av
100 % ull i dina stövlar
och kängor. Tovas för
hand av ullräddaren
Evelina Magnusson i
Långshyttan.
ejdhantverk.se

KALLA DOPP FÖR KROPP OCH KNOPP
Att bada kallt har många positiva effekter på kroppen och
humöret. Men får man doppa huvudet? Och hur blir man snabbast varm igen? Svaren hittar du i boken ”Kalla bad” (Bonnier
Fakta) av Linda Vagnelind och Linda Ahlgren, hälsoinspiratör
från Falun. Fråga efter boken i din lokala bokhandel!
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Julklappstips

Proffsig städning
Bra priser, bra service.

Var redo när
snön kommer

Ge bort en
fönsterputsning
eller städning
i julklapp!

En vacker gärdesgård är ett
genuint hantverk med lång
livslängd och lite underhåll.
Vi uppför din gärdesgård
i sommar – boka redan nu!

Passa på att teckna ett
snöskottningsabonnemang
– smidigt och bekvämt.

RUTAVDRAG!
Alltid till hands
073-532 37 23 | 070-308 12 74 | 073-505 55 74
dalahander.se | info@dalahander.se

073-952 12 52
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NU ÄR DET DAGS….

Äntligen har vi öppnat vår nya, fräscha och efterlängtade butik vid bageriet i
Häradsbygden. Den är hela tre gånger så stor som den tidigare. Här hittar ni allt
ifrån dryck, pålägg, godsaker till husgeråd och souvenirer m m. Det är lite av en
dröm som nu har gått i uppfyllelse för oss.

Julafton: Stäng
t
Juldagen: Stäng
t
Annandag Jul:
11.00-15.00
Nyårsafton: Stä
ngt
Nyårsdagen: Stä
ngt
Trettondag jul:
11.00-15.00

Bageributiken

God korv!

Fantastiska korvar
från Siljans Chark.

Smakrik ost!

Det lilla mejeriet med
fantastiska ostar!

Grådö Bré!

Från Hedemora.
Med smör och raps.

Gärde stationsvägen 11 • 0247 – 448 20 • leksands.se
Mån - Fre 09.30-18.00, Lör 10.00-15.00, Sön 11.00-15.00
För övriga öppetider, se leksands.se

Fantastisk sill!

Fantastiskt goda sillar
från Klädesholmen.

MÖBELTAPETSERING · SYATELJÉ · TEXTIL INREDNING · SYBEHÖR · MÖBELTYGER

Allmoge, konst, antikt och retro
med föremål från Siljansbygden.

Välkommen till
systrarna Holding
i Siljansnäs

Björkbergsvägen 78
070-208 16 83
070-885 08 68
vastibyns.se

KARLS MÅLERI
LEKSAND

Kunskap & kvalitet

Öppet lördagar kl 12–15:30.
Extra öppet runt jul och nyår.
För mer info och uppdateringar se
Facebook: Siljansnäs Antik
Instagram: siljansnasantik

Vi hjälper dig
att må bättre!

• LPG-behandling (Bindvävsmassage)
• Hälsoanalys • Hälsorådgivning
• Ansiktsbehandlingar • Massage
• Ekologisk hudvård

Utbildad & behörig personal. Välkommen!
LENNART KARLS
070-658 14 52
lennart@karlsmaleri.se

I LEKSAND

Norsgatan 28, Leksand 0247-129 70
leksandshalsokost.se
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e cost from Cradle to Cradle (3E
ose fiber insulations. Master Thesis.,

Vinter på Siljan

g (1): 24-25.

– effektivt och miljövänligt

YH - Energispecialist byggnader Malmö.
isoleringsmaterial. Miljö Göteborg.

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

Fika
Lunch
MÅN - LÖR
11:00 - 14:00

Brunch
SÖNDAG
10:00 - 14:00

isoleringdalarna.se
BAGERI | KONDITORI | CAFÉ | KÖK | GALLERI
leksandresort.se/siljans-konditori

Vägskäl 2021

Konstutställning - Kulturmöte i Leksand

SJÄLENS VERKSTAD
invävda drömmar!

Ett öppet samtal – möte med
och samtidskonsten!
LEKSANDS KULTURHUS
16/10 2021–22/1 2022
To 11–18, Fr 11–17, Lö 11–14

“Vägskäl 2021 lever upp till sin ambition att fungera som både
en plattform för diskussion och en brygga mellan kulturer”
Anders K Gustafsson DT
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BOKBLADET

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

I BEFINTLIGT SKICK
Karin Wallén, Bokförlaget Forum
När Elsa förlorar både
jobb och boende i
Stockholm åker hon
till stugan i Jämtland.
Här ska hon röja upp
och få ordning, bland
skräpet på vinden och
på sina känslor. Bland
vindsfynden hittar
hon en berättelse om
en olycka på fjället,
en olycka som även
påverkat Elsas egen familj. Spirande känslor, oväntade utmaningar och ett äventyr
som tar Elsa långt ut på vidderna – och lite
närmare sig själv.

BARNDOMSBRUNNEN: EN HISTORIA OM
SJUKDOM OCH MINNE I BRUTNA RADER
Göran Greider , Ordfront förlag
Göran Greider, poet,
författare och debattör från Dala-Floda,
börjar blicka tillbaka
på sitt liv när han
får en cancerdiagnos. Hans senaste
bok är skriven under
ett sjukdomsår och
innehåller färgstarka
minnesbilder från
uppväxten i Vingåker.

GRÄNDEN
Hanna Blixt, Historiska Media
– N Ä R D J U R E N VA K N A R –

H I ST O R I S K A M E D I A

I januari släpper Leksandsförfattaren Hanna
Blixt den andra delen
av två i den nervkittlande serien ”När djuren
vaknar”. Den dystopiska spänningsromanen
”Gränden” är en direkt
fortsättning på ”Glorian”. Även denna gång
är stämningen laddad
och ämnet högaktuellt.

ETT EVIGT ODLANDE – ETT ÅRSVARV
OM VÅRT GRÖNA ARV
Agneta Magnusson, Agneta Magnusson Kultur
”Om att i det enkla och
nära finna sin egen länk
i den odlade mångfaldens långa kedja.
Den som år efter år får
oss att fortsätta odla,
skörda, använda, lyssna, berätta – och lära
nytt. Vi har fortfarande
en chans att föra det
gröna arvet vidare. Ja,
så tänker jag för mig själv när jag går med min
spade och skottkärra i trädgården hemma i
Leksand.” Så sammanfattar författaren och den
odlande kulturvetaren Agneta Magnusson sin
senaste bok.
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instagram: ylvaskarp
www.ylvaskarp.se

KONST, KALLIGRAFI,
INREDNING & DESIGN

www.cronacraft.com I www.kräsen.se I @butiken_krasen

Varmt välkomna till

STATIONSGATAN 6
i härliga Leksand!

Våra öppettider hittar du
på våra sociala medier.
gapa
ylvaskarp
secondaire
kräsen
faktoritre

I ALBUMET
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NAMN Thomas Jågas
BOR Falun
GÖR Biolog och naturfotograf
INSTAGRAM thomasjagasphotography
Thomas Jågas bilder skildrar djur och natur i
orörda miljöer.
– I dag brukas skogen hårt vilket påverkar
många djurarter. Därför söker jag mig till
fjällvärlden och till fjällnära landskap där det
ännu finns stora sammanhängande områden
som är mindre påverkade av människan.
Vad betyder fotograferandet för dig?
– Det är min livsstil, något jag gör för mig
själv. Jag älskar att vara ute i naturen och
genom att fotografera den upplever jag den
mer intensivt. Genom mina bilder vill jag väcka
känslor och visa stämningar. Och bilderna får
gärna ha en twist, något som skaver lite grann.
Många fotografer reser runt mycket men det är
inte min grej. Jag håller mig gärna på ett och
samma område, då lär jag känna platsen och
de individer som lever där. Jag tänker mycket
på färg och form, på komposition och bakgrund, när jag fotograferar. Ibland eftersträvar
jag bilder med målerisk karaktär genom att
jobba experimentellt med långa sluttider och
multiexponeringar.

Du har givit ut boken ”Fjällnära ljus – om landet, livet och ljuset”. Vad i fjällvärlden är det
som fascinerar dig?
– Vidderna! I vissa delar av dalafjällen kan
jag vandra i dagar utan att träffa på någon annan människa. Miljöerna i fjällen och i fjällnära
skogar är förhållandevis opåverkade, vilket
man ser på den stora sammansättningen av
arter. Jag gillar kombinationen myr, skog och
fjäll, och fjällnaturens karghet med gammeltallar som kan bli flera hundra år gamla. Min utgångspunkt för boken var min stuga i Klutsjön
i norra Dalarna. Där har jag så fina miljöer precis utanför knuten. Som naturfotograf vill jag
ju möta djuren och jag har många fina minnen
från när jag legat i tjädergömslen. Då har jag
sett lodjur på nära håll och hört vargar yla.
Hur tycker du att det är att fotografera på
vintern?
– Vintern är min favorittid på året. Jag är
väldigt förtjust i midvinterljuset, med lågt
stående solstrålar som ger spännande ljusspel
att jobba med. Kalla dagar, när det är 35 minusgrader och fåglarna burrar upp sig, då kan
jag få mycket bra bilder på fåglar i motljus.
Från början är jag fågelskådare, det var mitt
intresse för fåglar som gjorde att jag började
fotografera.
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Smycken med
dalahästar i äkta silver
från 159kr

Daniel Wellington
klockor från 995kr

Zornsmycken i
guld och silver

Nyhet från
Från egen
vår egen
smedja
vår
smedja!

Folklore & Kurbits
D ANS A FR AM I V INTER
M E D IC E B UG PÅ
F ÖT T E R NA !
TO RG E T 7, L EKSA ND
T . 02 4 7- 3468 0
Ö P PET:
MÅ N– F RE 1 0–18
LÖ R 1 0 –15

Vår badrumsexpert
Madde ritar ditt
badrum i 3D
Boka ett hembesök.
madeleine.pettersson@colorama.se
0247-100 64

Limsjöänget 3, Leksand
0247-100 64
Vard 9–18, lörd 10–14
coloramaleksand
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silver från 450 kr
guld från 2 995 kr
Ringar, hängen, örhängen och
armband i silver eller guld.
Finns i flera olika färger på stenarna.

RÄTTVIK
LEKSAND
FALUN

Pris i silver
980:silver
980kr
guld från 9500:guld från 9500kr

2
0248-100 75
RÄTTVIK Knihsgatan
LEKSAND
FALUN
Torget 6
0247-102 68

Holmgatan 17
023-71 12 72
webbshop: www.dalaguldsmide.se

Vardag & fest
hos Solblomman
BAREN ÄR ÖPPEN

Fredagar–lördagar till kl. 01/02

VILA ∙ MASAI ∙ ODD MOLLY
FREEQUENT ∙ PART TWO
SOYA ∙ CREAM ∙ MOSH MOS
PIECES ∙ PARA MI ∙ IN WEAR

FRUKOSTBUFFÉ
Vardagar kl. 8–10

LUNCHBUFFÉ

Vardagar kl. 11.30–14
inkl. vårt goda salladsbord

HELGBUFFÉ
kl. 12–15

SMÅRÄTTER

KVÄLLSMENY

Serveras
från kl. 16

Caprese
Bruschetta
Mixbruschetta
Plocktallrik
Rödbetor, chèvre
Tigerräkor
Skagentoast
Räkcocktail
Löjromspizza

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

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

På herravdelningen
hittar ni:
LINDBERGH
GARCIA ∙ SEBAGO
Varmt välkommen till en
butik med personlig service!

Välkommen in!
GC RESTAURANG
BAR & CAFÈ
Mån–tor 8–22 • Fre 8–02 • Lör 9.30–01/02
Norsgatan 19, Leksand
0247-132 60 • www.gardscafe.se

Norsgatan 24, Leksand ∙ 0247-129 00
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På tapeten
LOKSTALLAR BLIR KULTURPALATS
Nu får Rättvik en samlingsplats för sceniska
uttryck och hantverk. Under 2022 hoppas
Rättviks Kultursällskap på byggstart i de gamla
lokstallarna mitt i centrum.
– Vi bygger ett engagerande scenkonstcentrum med en intim teaterscen och häftiga lokaler för kursverksamhet i alla sceniska hantverk.
Här ska man kunna uppleva, skapa och ta del
av allt som hör scenkonst till. Vi vill bevara de
häftiga rummen och ge dem nytt liv i samklang
med dess historia. Vi är väldigt tacksamma för
att kommunen visar uppskattning och ger oss
förtroende med lokalen, säger Johan Joliden,
ordförande i föreningen.
Sommaren 2021 gjorde Rättviks Kultursällskap succé med Ronja Rövardotter, en familjeföreställning som spelades på utomhusscen i
Skålberget strax utanför Rättvik. Klart är att
föreställningen återkommer sommaren 2022.
rakusall.se

Modell i utvalda plagg av Nellie Hopkins.
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HEART OF HOPKINS – NY VINTAGEBUTIK
Länge drömde Nellie Hopkins om att utbilda
sig till modedesigner. Men då hon på senare
år börjat handla alltmer secondhand, som en
reaktion mot modeindustrins klimatpåverkan,
ville hon satsa på kläder som redan existerar.
– När jag var hemma i Leksand i somras fick
jag reda på att butikslokalen intill min mamma
Ulrikas butik, Holy Moly, var ledig. Så jag tänkte att nu gör jag något av det här, det här är
en guldchans, säger Nellie som precis öppnat
butiken Heart of Hopkins.
I första hand kommer Nellie att sälja väl
utvald vintage, som damkläder, skor och
accessoarer. Så småningom planerar hon utöka
utbudet med ett barn- och herrsortiment.
– Jag kommer att sälja det jag själv tycker
är fint! Jag gillar klassiska, tidlösa och vackra
plagg och vad gäller färger så kommer jag inte
att hålla mig inom vissa ramar. Just nu är det
mycket svart som gäller. Jag själv har alltid
älskat mode och att uttrycka mig genom mina
kläder, berättar Nellie som hälsar alla välkomna till butiken på Norsgatan i centrala Leksand.
Instagram: Heart of Hopkins

PRISAD MODEDESIGNER
Dalaliv gratulerar Nygårds Anna Bengtsson
som av Svensk Form Dalarna utsetts till Årets
formbärare i Dalarna:
”Med rötterna i Mora och traderade kunskaper om Dalarnas hantverkstraditioner har
Nygårds Anna Bengtsson sedan starten av
nygårdsanna, som examenskollektion från
Beckmans 1994, givit oss kollektioner att bäras
av alla åldrar och ärvas i generationer. Kopplingen till det traditionella, det funktionella
och de hållbara materialvalen i hennes plagg,
samt förmågan att lyfta fram landsbygden,
inte minst i bilderna där kläderna presenteras i
miljö, gör Nygårds Anna Bengtsson till en viktig och värdefull formbärare för Dalarna.”
svenskform.se

viktigt för mig, och att jobba med naturmaterial och återbruk känns bra, säger Malin som
driver webbutiken Varelse.
Till en början sålde hon endast egentillverkade produkter. Sortimentet utökades senare
med ekologiska ullkläder för barn, dam och
herr som tillverkas i Tyskland, varumärken som
har hårda krav på god livs- och arbetsmiljö för
djur, natur och människa.
– Jag designar också egna produkter som
jag tar fram i samarbete med leverantörer i
Dalarna. Sara Forsberg på Remade by Sara i
Falun syr fodralen till amningskuddarna och
familjeföretaget Vogt Snickeri i Djurås sågar
sittplattorna till gungorna.
För kunder som vill känna på materialen och
prova storlekar, har Malin precis skaffat sig en
liten butik i Vikarbyn som blir ett komplement
till webbutiken.
– Jag efterlyste en lämplig lokal i Vikarbyn
och fick napp hos Gunilla Thimberg på Vikarbyns Nytt & Gammalt där jag nu har ett rum.
Vikarbyn känns helt rätt, det är en levande
by. Här finns också keramikern Mikaela Willers
och Bistro Apan som ligger precis runt hörnet.
Jag vill inte ha något e-handelsimperium, jag
vill kunna leva på mitt jobb och ha en vardag
som är hållbar för mig och min familj, tycker
Malin som har extraöppet i sin nya butik under
adventshelgerna.
varelse.se

Foto: Carl Bengtsson

VARELSE ÖPPNAR LAGERBUTIK
Under en resa i Indien fick Rättviksbon Malin
Hedin inblick i landets textilproduktion och
dess negativa miljöeffekter.
– Där och då lovade jag mig själv att som
företagare satsa på hållbarhetstänk och
ansvarstagande för miljön. I dag är det min
drivkraft, jag blir kreativ av att hålla mig inom
de ramarna. Att minimera klimatpåverkan är
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Strålande
tider väntar
Stor sortering av julbelysning &
reservlampor. Brett sortiment i
butik & ännu större på elon.se

Lilla
Blomstershopen
Den lilla gårdsbutiken
med stort

319:-

399:-

Blommor ∙ Binderier ∙ Inredning ∙ Utemiljö

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

Yttermo Larshansesgattu 5 ∙ Leksand
070-436 28 36 ∙

ETABLERAD 1912

KÖKSBOD

TE

KAFFE

PRESENTER

FABRIKSBUTIK

Noggrant utvalda produkter i en härlig mix
LEKSANDSVÄGEN 2 • 0247-341 44
VARDAGAR 10–18, LÖRDAGAR 10–15
PRESENTALEKSAND
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Se tillverkningen
i vår smedja
i Leksand!
G:a Siljansnäsv. 20
LEKSAND

Vardagar 9–17
Lördagar 10–15

Med önskan om en
fin och flärdfull jul!
Paketen hittar ni hos oss.

Eva Holmberg &

GALLERI
LADAN

TORGET I LEKSAND • 0247-130 46

Design by Bäckkullan

Unika ljusstakar av vintageföremål,
färdiga lösningar till julklappsspelet,
dina anställda och den som redan har allt.

SKAL!
JULMARKNAD
11–12 december
kl. 11–16
KERAMIKBUTIK PÅ GÅRDEN
OCH HANTVERK I LADAN
MED FLERA GÄSTUTSTÄLLARE

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

070-819 99 08
SILJEGÅRDSVÄGEN 12
PÅ ÅKERÖ I LEKSAND

ebenne.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 tipsar vi om aktuella händelser,
kommande evenemang och nya artister från
länets breda musikscen.

Ny musik från Dalarna! Lyssna på Spotify.

The Bleeding Veil

IN MOURNING

ANNA IHLIS &
DALASINFONIETTAN

PETER ÅBERG

CARL NORÉN

RADIOHIMLEN

ANDY AND THE
ROCKETS

Det ömmaste ord

Nu mörknar min väg

För varje dag

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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Flyga

Take Me Back

Upplev dalakonst
28/11–20/12 Julsalong
i Borlänge biblioteks konsthall.
borlangekonstforening.se
4/12–11/2 Dalarnas Konstförenings höstsalong
i Konsthallen på Dalarnas museum.
dalarna.konstforeningar.se
5/2–5/3 Anders Ståhls jubileumsutställning
Separatutställning med utvalda verk inom
måleri, teckning, grafik och skulptur på
Leksands kulturhus.
andersstahl.se

29 & 30/12
SÅNGER VID ÅRETS SLUT

Mellandagskonsert på Insjöns Teater med
Stiko Per Larsson. Gästartist är Carl Norén.
Musikaliska blickar både framåt och bakåt
under en kväll där dessa två dalaartister
delar scen för första gången.
stikoperlarsson.se

31 dec

NYÅRSKONSERT

•Kalendarium

Målning av Anders Ståhl

Julmarknader

2–5/12
3–5/12
4/12

Klockargården i Tällberg
Busgården i Mora
Gamla Apoteket
i Hedemora
5/12
Falu Gruva
9–12
Klockargården i Tällberg
11/12
Rättviksparken
11–12/12 Verket i Avesta &
Orsa Hornberga Gård
12/12
Sundborn
16–19/12 Klockargården i Tällberg
22/12
Sågmyra Byggnadsvård

13 dec

TV-LUCIA I DALAMILJÖ
Årets luciamorgon på Sveriges
Television är inspelad på
Klockargården i Tällberg.
svtplay.se

Vattnäs Konsertlada i Mora firar tio år
med en kavalkad av sina tidigare
konserter och operor.
konsertladan.com

26/12–9/1
TEDDYBJÖRNEN FREDRIKSSON
OCH JAKTEN PÅ SILVERHÅVEN

Nyskriven familjemusikal baserad på Lasse
Berghagens bok med samma namn. Spelas på
Hedenborg i Svärdsjö.
krakankulturochteater.com

2–5/1 STORYTELLING

Samtal, mingel och festliga middagar på
Gyllene Hornet i Tällberg. Träffa Lena Endre,
Ulrika Knutson, Klas Östergren, Tom Alandh
med flera ur Sveriges kulturelit.
gyllenehornet.se
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MILJÖBILSCENTER
I DALARNA!

”Vi får mer tid
över till att
driva vår dagliga
verksamhet”

Söker
du en
miljöbil?

IDAH STENBACK
Leksand Optik AB

En närmare
redovisningsbyrå

Ring eller besök
oss på Limsjöänget.

Limsjöänget 5 ∙ 0247-125 50

LJUSSTAKAR
LJUSSTAKAR

Paketpris: 3 st från 995:Paketpris: 3st från 995 :LJUSSTAKARNA I SERIEN BERGET

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

Ljusstakarna i serien Berget

Sen är borrkärnorna riktigt unika och faktiskt
1,5 miljarder år gamla, det är så man har åldersbestämt
berggrunden där man borrat upp dessa borrkärnor.
Ljusstakarna i serien Berget

Ljusstakarna i serien Berget

dalarnadesign.se

Har borrkärnor upptagna från 100-500 meters djup.
Sen är borrkärnorna riktigt unika och faktiskt

KÖP HÄR!KÖP HÄR!

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

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

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

Dalarnas
vassaste
köksbutik

– allt för vinterns
bak och mat

ÅRETS SISTA
JULMARKNAD
22 december
kl. 11–16

CAFÉET

Stor kakbuffé
med julgott varje
helg i december

Tidstrandsvägen 3, Sågmyra
08-662 00 48
sagmyrabyggnadsvard.se
Följ oss på Facebook & Instagram

BRUKA DESIGN ∙ HOUSE DOCTOR
FLOS ∙ DBKD ∙ DAY ET ∙ TELL ME MORE
ARTWOOD ∙ HALLBERGS BELYSNING
BOEL & JAN ∙ OLSSON & JENSEN ∙ HVISK
ROWICO ∙ ERNST ∙ SECOND FEMALE
FURNINOVA ∙ BRAFAB ∙ MATEUS
SOAKED IN LUXORY ∙ CLASSIC COLLECTION
med flera...

Lifestylebutik med
ett brett utbud av
inredning & kläder.
Välkomna!

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

