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Marianne på
Myrängsgården

Varsågod,
ta med
magasinet
hem!

PORTRÄTT:

Annevi och
skogsträdgården
i Stjärnsund

INSPIRERANDE LÄSNING
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SPRING AND SUMMER COLLECTION 2019

NU LANSERAR VI VÅR NYA VÅR OCH SOMMARKOLLEKTION - VISOR FRÅN FÄBODEN.
LÅT DIG INSPIRERAS AV VÅR NYA KOLLEKTION DÄR VI HAR HÄMTAT INTRYCK OCH
KÄNSLOR FRÅN DALARNA.
FÖR MER INSPIRATION, GÅ GÄRNA IN PÅ VÅR ONLINESHOP OLARSULLA.SE ELLER BESÖK
NÅGON AV VÅRA BUTIKER. VÄLKOMNA TILL VÅREN!

Selma skrev i
herrgårdens härbre
Känner du till att Jenny Nyström tecknade många av sina älskade
tomtemotiv i Korsnäs i Falun? I ett gulligt, gult hus som är nominerat
till Dalarnas Byggnadsvårdspris 2019. Ingmar Bergman skrev flera
manus på hotell Siljansborg i Sjurberg, Rättvik: ”Jag brukade bo i en
liten dubblett på översta våningen med utsikt över Siljan och åsarna”,
sade Ingmar om sin skaparlya.
Selma Lagerlöf använde ett härbre på Bengtsarvets herrgård
i Grycksbo till skrivarstuga. För du visste väl att hon var bosatt i
Falun under sina mest produktiva år? Tack vare bybornas engagemang står nu härbret återigen på herrgården efter flera år på
annan plats. Selmas bostad i centrala Falun finns tyvärr inte kvar,
men hennes vackra bibliotek är bevarat och kan besökas på Dalarnas
Museum i Falun. Dessutom lät Astrid Lindgren sin kreativitet flöda i
ett rum på Långbersgården (nuvarande Villa Långbers) i Tällberg.

Dalaliv
året runt på
dalaliv.se och
Facebook!

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

Har du också en plats där du känner dig extra kreativ? I växthuset,
i sommarstugan eller på glasverandan? Personligen älskar jag de
ljusa vårdagarna, men när ett Dalalivmagasin ska fyllas med texter
stänger jag in mig i ett rum med mörka väggar, för det är just där
som jag tänker som bäst.
I det här numret ger Annevi Sjöberg i Stjärnsund inspiration till
odling på naturens eget sätt och vi hälsar på Marianne Östlund
som skapat charmiga Myrängsgården i Mora. Och mycket mer
inspirerande läsning, förstås.
En väldigt glad vår önskar vi dig!
Åsa Pellas med Lina Rörvall
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Omslagsbild
Modell Julia Gottlow
Foto Lina Rörvall
Tröja Solblomman Mode,
Leksand. Tulpaner Gundhes Blommor & Trädgård,
Leksand/Insjön
Tryck
Sib-Tryck
Dalaliv hem i brevlådan?
Skriv ditt namn och din
adress på ett kuvert
(C4) och frankera med
36 kr i porto. Lägg det
i ett kuvert och skicka
till Dalaliv, Beckoxv. 11,
793 32 Leksand.
Boka plats i Dalaliv!
Åsa Pellas
tel 070-345 03 11
asa@dalaliv.se
Lina Rörvall
tel 070-496 06 51
lina@dalaliv.se
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Welkumner ad Övdalim!
(Välkomna till Älvdalen!)

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

Smaka på Dalarna

Ett besök i Saluhallen är som att komma
in i en handelsbod från förr i tiden

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, floristen med blommorna,
kunskapen och kunden i fokus!

BUTIKEN
ÄR TILL
SALU!
Stort sortiment av heminredning

Följ oss på Instagram

} Johannas }

FLORA

www.johannasflora.se · 0251-100 66
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Kaplansgatan 13 • ORSA • Tel. 070-881 11 96
ONS–FRE 10–18 • LÖR 10–16 • SÖN 11–16

NÄRODLAT

Egen odling av penséer,
sommarblommor och tomater.

Välkommen till oss!

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

En annorlunda butik i en gammal lanthandel.
Här hittar du kläder, inredning, blommor & café.

Nytt & gammalt
i Vikarbyn

VÄLKOMMEN TILL
RÄTTVIKS HEMSLÖJD
VARD 10–18
LÖRD 10–14
nyttochgammaltivikarbyn
Stora vägen 30, Vikarbyn • 073-763 74 75

Torget, Rättvik
0248-100 86
rattvikshemslojd.se
5

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

JAPANINSPIRERAD
Fin även till byxor är
denna snygga kimonoklänning från webbutiken Ide-A med
säte i Borlänge.
ide-a.se

VACKER MED VÄXTER
Vårens första utomhusfika serveras
på denna bricka från Dalarnas
Hemslöjd i Falun.
dalarnashemslojd.se

ETT SMYCKE I
TRÄDGÅRDEN
Den här magnifika urnan i
terrakotta finns i två storlekar
och dyker upp hos Omhulda
Blommor & Design i Svärdsjö
under senvåren.
omhulda.se

BÄR BLOMMOR
Handtillverkade smycken av textilier från
gamla dräktsjalar. Här ett par söta örstift.
byreformdesign.com

LÅT DET REGNA
På Backlunds skor i Älvdalen hittar du
vårens vackraste stövlar i naturgummi.
Facebook: Backlunds skor
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NATURLIGT FIN
Hos Gumman Grön i Mora fann vi kuddfodralet
”Sånglärka” med härlig vårkänsla.
gummangron.se

MÄSTERLIGA
Samla vårens första blommor och gröna kvistar i vaser tillverkade av Stefan Andersson i
Siljansnäs, nybliven Mästare i krukmakeri.
ceramics.se

NÄTTA MED NÄT
Solgula ballerinaskor, finns
även i svart och elfenben
på Einars Skor i Leksand.
Einars Skor, 0247-346 80

EN LITEN VÄN
Handsnidade ”Gråsiskan”är en av vårens
nyheter hos Crona Craft i Leksand.
cronacraft.com

SKÖN SKJORTA
Hos 95-årsjubilerande klädbutiken
Bröderna Bergströms i Smedjebacken
fann vi säsongens läckraste herrskjorta.
brödernabergströms.se
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Heltäckande mattor
Välj från vårt stora urval med leverans direkt
eller följande dag.
Hos oss hittar du alltid bästa pris från 98:-/m²

”

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

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

mat&nougat

café�catering�take-away
0243-22 70 50

Följ oss för nyheter, info
och aktiviteter i centrum!
@borlangecentrum
www.borlangecentrum.se

@matochnougat
Vard 06–16.30, lörd 09–14
Centralstationen, Borlänge

Mode · Inredning
Service & kontor
Mode Eva
Beauty Chambre
Önskehuset
CoSpace
Aspelins
Synsam
Fastighetsbyrån
Swedbank
Bankomat kontantcenter

VARDAGAR 10–18 • LÖRDAGAR 10–15
Borlänge Centrum · bragegallerian.se

STOR INREDNINGSBUTIK I BORLÄNGE CENTRUM
inredning · gardiner · bädd · porslin · kläder · sömnadsateljé · webbutik

www.onskehuset.se
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Sväva bland träden

Övernatta i skogen
— tre meter över marken.
Kojorna ”Supermåne” och
”Oddis öga” är helt unika och
bokas genom Näsets Marcusgård i Furudal. Här erbjuds
även naturnära aktiviteter.
Vad sägs om vandring med
frukost i soluppgången?
nasets-marcusgard.se

Påskmarknad i fäbodmiljö

Den 6 och 20 april arrangeras påskmarknad på Lisskogs
fäbod i Rättvik. Skinnhantverk, knäckebröd, ullkransar
och böcker med mera.
Litet bibliotek med fäbodlitteratur. Kaffeservering
med tuttulsnittar, kalvdans
och hembakade kakor.
Facebook:
Påskmarknad i Lisskog

Bröllopsgåva med utsikt

Den rika och annorlunda
växtligheten på Hykjeberget
i Älvdalen lockade även
Carl von Linné. Vandringsleden är brant och stenig
men på toppen väntar milsvid
vy och bänken i älvdalskvartsit som prinsparet fick
i bröllopsgåva av Dalarna.
lansstyrelsen.se
(Dalarna/naturreservat)

VA RPA R L O R
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SEX VACKRA PLATSER OCH ROLIGA AKTIVITETER ATT UPPLEVA I VÅR.

Erik
Foto

Mytomspunnen källa

Lär dig hitta vägen till Trefaldighetskällan i Hättberg,
Orsa. Det sägs att den som
på trefaldighetsafton (15/6)
dricker sju klunkar av källans
vatten får god hälsa under
det kommande året. Vattnet
bubblar upp ur marken och
rinner sedan norrut.
mittorsa.se
10

J

Fira mor med ångbåtstur

Bjud med mor, eller någon
annan kvinnlig förebild, på en
dagstur med ett av världens
äldsta passagerarfartyg,
S/S Engelbrekt från 1866.
Under den tre timmar långa
färden från Leksand längs
Österdalälven serveras lunch
tillagad av Rältagården.
steamship.nu

Det våras för visenten

Lär dig allt om urtidsdjuret
visenten på Avesta Visentpark som öppnar för säsongen under våren. Här finns
över tjugo djur och har du
tur får du se årets kalvar.
Ladugårdsfiket serverar lunch
och hembakat. Testa gärna
omtyckta Stubbsvedsmackan!
avestavisentpark.se

Hedens Lustgård
• Egen odling av utplanteringsväxter
• Amplar, perenner, rosor, buskar & träd
• 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
0247-210 34 • Heden Brändavägen 31
(Dala-järnavägen, 4 km söder om Leksand)

300

ANDERS ZORN
- målarnas målare

BUTIKER, CAFÉER &
RESTAURANGER

Välkommen till Mora,
Dalarnas attraktiva plats
för shopping och
upplevelser året om!

Anders Zorn har ofta kallats målarnas målare. Under vårvintern kan man både besöka makarna Zorns fantastiska hem samt
uppleva många av hans mest kända verk
i en utställning som sträcker sig över två
våningar. Kom och låt dig hänföras!

ZORNMUSEET
morakopstad.se
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MORA
0250 - 59 23 10 | zorn.se

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

I vår butik i Nusnäs hittar du
presenter för företag,
jubileum, dop eller andra
speciella tillfällen.

Välkommen till oss på
Nils Olsson Dalahästar!

thewoolyshop.se 076-764 99 44
Fridhemsplan, 792 30 Mora

nilsolsson.se
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DALALIV HÄLSAR PÅ

Av drömmar
ska hjärtat gro
Morabördiga Marianne Östlund lever ett kontrastrikt liv. Hon varvar
jobbet som välkänd PR-konsult vid Stureplan med det lugna livet
på Myrängsgården i Mora.
— Här har jag skapat en daladröm i allmoge, en unik miljö för
högtider och möten, säger Marianne som välkomnar gäster från
hela världen till sitt hem.
FOTO Kola Productions

14

DALALIV HÄLSAR PÅ
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Det har gått flera år sedan Marianne stängde
gästgiveriet som hon under en period drev på
den kringbyggda gården i byn Frostkitt mellan
Mora och Våmhus. I dag upplåter hon hemmet
endast till slutna sällskap, till gäster som under
några dagar vill träffas i ett hus med generösa ytor och självhushåll.
— Tack vare att bokningssajten Airbnb lyft
fram Myrängsgården som en upplevelse får vi
bokningar av människor från hela världen. Ett
par 80-åriga amerikanska damer samlade ihop
släktingar från Europa för en släktträff här
och snart är det dags för ett produktionsbolag
från Hollywood, som söker efter ”the Nordic
light”, att träffa dalakulturen. Och nyligen hade
vi ett gäng från en investmentbank i New York
som kom hit på en spontan resa, berättar
Marianne som kommer ihåg när en europeisk
försvarsminister hade en viktig förhandling på
telefon ute i ladugården.

JAG HAR INSPIRERATS AV
MAKARNA ANDERS OCH EMMA
ZORNS HEM OCH HAR FÖRSÖKT
ÅTERSKAPA TIDSANDAN
INSPIRERAD AV ZORNS HEM
Marianne har lagt ned sin själ i att renovera
och bygga ut gården som hennes föräldrar
ropade in på en auktion för många år sedan.
Med hjälp av kunniga hantverkare från trakten
har hon låtit bygga samman det ursprungliga
bostadshuset med ett gammalt lider på ett
charmigt sätt. Det 70 kvadratmeter stora
vardagsrummet med sju meter i takhöjd och
kringlöpande balkong och loftgång, är husets
hjärta. Här samlas man kring långbordet
framför den ståtliga öppna spisen och varma
dagar slår man upp glasdörrarna mot innergården.
— Det var när jag såg Ingmar Bergmans
”Fanny och Alexander” som jag fick idén om
att skapa en plats där jag kan samla hela
släkten kring ett långt matbord. Det händer
något med dynamiken i gruppen när alla är
med. Jag har inspirerats av makarna Anders
16

Marianne får saker att hända, det kan kollegan
Marie Mian intyga. Hon beskriver Marianne som
avväpnande och lekfull, en modig person som
tänker stort och är bra på att sammanföra andra
människor.

och Emma Zorns hem och har försökt återskapa tidsandan med gammalt porslin, dukar
och servetter av linne och klassiska Zornstolar.
Sannolik proveniens för stolarna är konstnärens
eget hem på Dalarö i Stockholms skärgård.
VILL LYFTA DET LOKALA
Myrängsgården erbjuder endast självhushåll
vilket Marianne ser som en fördel.
— Jag upplever att många gäster är ”foodisar” som gärna lagar maten själva. Köket är
klassat som restaurangkök och har gott om
plats för alla som vill vara delaktiga. Här kan
man baka bröd eller tranchera köttet tillsammans, det blir ett sätt att umgås. Vill man inte
tillaga maten själv går det bra att beställa
catering eller anlita en duktig kock.
Gästrummen har namn som ”Prinsessrummet”, ”Riddarrummet” och ”Zornrummet” och är
personligt inredda. Några har väggdekorationer
av bygdemålaren Lars Grano och när du öpp-

nar upp de vackra pardörrarna från ”Sviten”
ser du ut över hela vardagsrummet en våning
ned — ett effektfullt sätt för brudparet eller
jubilaren att göra entré till middagen.
Att bara koppla av i huset och dess natursköna omgivningar kan vara gott nog för
många gäster. ”Lyckostigen” leder ned till badplatsen vid Orsasjön och i Siljansbygden finns
många sevärdheter som lockar till utflykter.
Marianne vill också erbjuda gästerna aktiviteter
i samarbete med lokala företagare.
— När den tidigare ministern Nyamko Sabuni
var här bjöd vi hit hårkullor från Våmhus som
tillverkade smycken av hennes hår. Helena
Karlsson, som driver butiken Gumman Grön
i Mora, kan lära ut om blomsterbindning och
plantering och Marie Mian från Oxberg, som
hjälper till på gården, kan skräddarsy arrangemang efter gästernas önskemål.
LÅTER TINGEN TALA
För Marianne har det varit viktigt att återvända
till sina rötter och knyta an till hembygdens
historia.
— Jag är jättenyfiken på vilka som trampat
på de här markerna och jag vill att mina barn
ska lära känna sina rötter. När barnen var små
anlitade jag en arkeolog som tog oss med
ut och visade lämningar från stenåldern och
slagg från myrmalmsframställning.
Minnen från förr löper som en röd tråd genom rummen. Tillsammans med dottern Emma
går vi på upptäcktsfärd i huset. Blandrasvalpen
Loka följer oss i hasorna över höga trösklar

och längs loftgångar. Marianne visar upp en
”ryssask”, en ask som en hårkulla förmodligen tagit med sig hem från en arbetsresa till
Sankt Petersburg, medan Emma fascineras av
en träpinne med utsirat mönster, en så kallad
”fästmansgåva”.
— Alla föremål och möbler är fynd från
soptippar, gårdsauktioner och Bukowskis. Min
förhoppning är att de ska berika gästernas kunskaper om livet här i bygden förr i tiden. Ute på
gården står härbren som arkeologen Klas Håkan
Landström daterat till 1200- och 1300-talet,
– tänk vilken historia varje hus bär på.
ETT HUS FÖR FANTASI OCH LEK
På en vägg hänger ett litet skåp som gömmer
en samling udda kaffekoppar och fat. Marianne plockar fram en av kopparna som är i guld.
— Vilken gäst ska få kaffet serverat i en
guldkopp, frågar Marianne med glimten i ögat
och förklarar att hon ser huset som en plats
för fantasi och lek, en kontrast till vardagen
på PR-byrån där hon jobbar med allvarligare
ämnen, bland annat med att lyfta fram stora
medicinska innovationer.
— Att hjälpa forskare och vetenskapsmän
att rädda liv är fantastiskt. Jag har jobbat
med kampanjer för benmärgsdonationer och
produkter som hjärtmonitorer och plåster för
brännskadade, berättar Marianne som är uppvuxen i en järnhandlarfamilj på Kyrkogatan i
centrala Mora.

Foto: Daniel Sparr

Att bo på Myrängsgården är som att resa tillbaka
i tiden. Här finns flera medeltida härbren och
Mariannes samlingar av bruksföremål från bygden
väcker nyfikenhet i alla rum.
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Några år efter gymnasiet började hon studera på Handelshögskolan i Göteborg.
— Men min självkänsla var så låg att jag inte
trodde att jag skulle klara av mina studier.
Då kom jag på att jag kunde ringa upp toppledare, som SAS-vd:n Jan Carlzon, och be dem
komma och föreläsa för oss studenter om
deras egna misslyckanden. Med den galna idén

och många andra växte mitt mod och jag blev
senare erbjuden många jobb och även prisad
för min förmåga att tänka nytt.
Marianne ser stora möjligheter för hembygden vad gäller den framtida besöksnäringen.
— Här finns potential. Det vi ser nu är bara
början på den internationella marknaden. Se på
Ishotellet vilken exportsuccé det blev! Och som
min pappa alltid sa: ”Av drömmar ska hjärtat
gro”, minns Marianne och borrar in ansiktet i
valpen Lokas mjuka päls.

Marianne Östlund

Gästsängarna bäddas med gamla linnelakan med
broderade monogram och påslakan från Lexington.
— På alla sängar ligger djupröda sammetsöverkast från Linum och Myrängsgårdens gäster får
köpa dem till rabatterat pris via Linum, berättar
Marianne.

FAMILJ Barnen Arvid och Emma, hunden Loka
BOR Pendlar mellan hemmet i Stockholm och
Myrängsgården i Mora
GÖR Driver PR-byrån Effektiva Media och hyr ut sin
gård via Airbnb
SÅ SPENDERAR JAG EN LEDIG DAG Älskar att vara
ute i skog och mark och att fixa på gården
MINA BÄSTA MORATIPS Besök Alderängarnas naturreservat, hårkullorna i Våmhus, Vattnäs Konsertlada
och Zorns Gopsmor eller vandra mellan fäbodarna.
Och att ro kyrkbåt är magiskt.
FACEBOOK Myrängsgården

Myrängsgården passar perfekt för familjer som vill umgås över generationsgränserna. Här hjälper
Mariannes mamma Viola Östlund till och dukar bordet med gammalt porslin samt dukar och servetter
av linne. De vackra blomsterarrangemangen kommer från Gumman Grön i Mora.
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SKA DU MÅLA
OM DITT HUS
MEN VET INTE HUR?
Boka vår fasadexpert Pär:
0247-100 64, par.leksand@colorama.se

Limsjöänget 3, Leksand. Tel: 0247-100 64
Öppet: Mån–fre 7–18, lör 10–14

FABRIKSBUTIK

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

Vardagar 9–17
Lördagar 10–15

BRUKA DESIGN ∙ HOUSE DOCTOR ∙ FLOS ∙ KLONG
DAY BIRGER ET MIKKELSEN ∙ ERNST ∙ TELL ME MORE
DBKD ∙ YLVA SKARP ∙ HALLBERGS BELYSNING
TINE K ∙ VOLUSPA ∙ MADAM STOLTZ ∙ BOEL & JAN
FURNINOVA ∙ BUD TO ROSE ∙ SAINT TROPEZ
MATEUS ∙ SOAKED IN LUXORY ∙ TWIST & TANGO
med flera...

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

Frida Lenne
Efter flera år som sjöman inom Försvarsmakten skapar Gagnefkonstnären Frida
Lenne åter med händerna.
— Jag är skolad inom flera hantverk
och känner mig tillfreds med att arbeta
i många material, säger Frida som under
våren är aktuell med sin allra första utställning på hemmaplan.
Efter åren till sjöss och en föräldraledighet är
Frida tillbaka i yrkeslivet som konstnär. Bildhuggeriet ligger till grund för hennes skapande.
Två gånger har stipendier i ämnet tagit henne
till studier i England och på senare år har hon
också utbildat sig till metall- och silversmed
på Leksands folkhögskola.
— Till min senaste smyckekollektion, ”Korall”, inspirerades jag av det marina vattenlivet. Jag brukar hitta inspiration runt omkring
mig, i naturen och i floran, och i mötet mellan
olika material, som metall med sten eller trä.
Jag använder mig gärna av återbruksmaterial, bland annat trasiga skateboards, berättar
Frida.
Tack vare folkhögskolan fick hon möjlighet
att jobba med ”korpus” som är konstverk i
större format.
— Som silversmed blir det lätt bara smycken
annars. Nu är jag gästande konstnär på folkhögskolan där jag har gott om utrymme till att
jobba med större projekt i silverplåt. Och det
gäller att våga, det är ju ändå en ädelmetall
jag jobbar i.
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Hedersuppdrag
I Gagnef har Frida en verkstad för arbeten i
mindre skala. Sedan hon bosatte sig i Gagnef
har hon börjat tillbringa mer tid utomhus och
skapar när andan faller på. För Frida är det själva skaparglädjen som är viktigast i utövandet.
— Hantverk är som mindfulness för mig. Att
hitta lugnet i skapandeprocessen är läkande
och att jobba med både stort och smått ger
mig en skön balans.
Under våren är Frida aktuell på flera sätt.
Bland annat jobbar hon just nu med Gagnefs
kyrkas nya dopfunt som blir klar under våren och 30 mars—12 maj medverkar hon på
utställningen ”Konsthantverk & återbruk” på
Ottilia Adelborgmuseet i Gagnef.
— Tillsammans med två andra lokala konstnärer, Lotta-Maja Öhman och Erik Vinsander,
har jag bjudits in till att ställa ut mina verk.
Det blir faktiskt min allra första utställning
här hemma i Dalarna och första gången mina
verk syns på konstrundan ”Konst & hantverk
Gagnef runt” 19—20 april.
fridalenne.se

YOGA . AYURVEDA . BEHANDLING . UTBILDNING

Ayurveda utbildning,
egenvård i tre steg.
Djup kunskap om livet, elementen,
doschorna, rytmen och ätandets konst.
Matsmältningen, kroppens sju vävnader,
smakernas betydelse samt introduktion
till pulsavläsning och subdoschor.
I utbildningen varvas diskussioner, promenader, pedagogisk undervisning och yoga.

Steg 1: 16–17 mars
Steg 2: 6–7 april
Steg 3: 25–26 maj

CTH Ericson of Sweden

Huvudbonader från Dalarna sedan 1885
JENNY BERG
Borlänge 073-535 08 59 nyckelpiganjenny.se

www.cthericson.se

Välkommen till ett nyrenoverat
hotell i Borlänge med personlig
och familjär atmosfär där alla
känner sig väl omhändertagna.

@gyllehotell
Gyllehemsvägen 22, Borlänge 0243-22 99 00 gyllehotell.se
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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 5 personer.

Välkommen till Sinnenas SPA

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

Ovanliga hus till vanliga priser

Nu finns vi
även i Dalarna
!

Vår idé är att låta arkitekter rita intressanta hus som sticker ut från det vanliga. Sedan
fabriksproducerar vi husen som monteras och utrustas på plats. På det viset kombinerar
vi det sköna med att få ett individuellt hus, med den rationella produktionen hos normala
kataloghus. Slutsumman är att du får ett ovanligt hus till ett vanligt pris.
FÖRSÄLJNING DALARNA:
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Anders Henriksson

TELEFON

070-609 99 90

SOCIALA MEDIER

@intressantahus

WEBB

intressantahus.se

För dig som
älskar Dalarna!

0771 48 80 00

info@dalakraft.se

dalakraft.se
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Foto: David Roxendal

Det våras för
skogsträdgården
DRÖMMER DU OM EN PRUNKANDE TRÄDGÅRD, SPRÄNGFYLLD MED NYTTIGA GRÖNSAKER OCH
GODSAKER FRÅN TIDIG VÅR TILL SEN HÖST, EN TRÄDGÅRD DÄR DU KAN HÖRA FÅGELKVITTER
OCH INSEKTSSURR? HÄR BERÄTTAR ANNEVI SJÖBERG I STJÄRNSUND OM HUR DU KAN HÄMTA
INSPIRATION FRÅN SKOGEN NÄR DU ODLAR ALLA MÖJLIGA SORTERS NÖTTER, FRUKTER, BÄR
OCH FLERÅRIGA GRÖNSAKER I DIN EGEN TRÄDGÅRD.
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Miljövetaren Annevi Sjöberg i Stjärnsund har
mångårig erfarenhet av skogsträdgårdsodling
och håller populära kurser i ämnet. Tillsammans
med Philipp Weiss har hon skrivit ”Skogsträdgården: Odla ätbart överallt” som utsågs till
Årets trädgårdsbok 2018, ett praktverk på
464 sidor. Vi ringer upp Annevi medan hon
tar en promenad i skogen vid hemmet i södra
Dalarna.
Hej Annevi! Skogsträdgårdsodling väcker vår
nyfikenhet. Vad är det?

— Det är en trädgårdsform eller odling där
du tar inspiration från ett naturligt skogsbryn
eller en glänta för att producera mat och nyttoväxter. Man kan faktiskt säga att man skapar
ett eget ätligt ekosystem med olika nivåer av
träd, buskar och örter! Designar du på rätt
sätt och håller jorden täckt så blir ditt ätbara
ekosystem så gott som självförsörjande på
Foto: Philipp Weiss

näring. Precis som skogen är en skogsträdgård
bra för planeten eftersom den fångar in och
lagrar massor av koldioxid. Och det myllrar
av nyttodjur som hjälper till med pollinering
och skadedjursbekämpning. Dessutom är det
mycket roligare att skogsträdgårdsodla än
att ständigt kämpa emot med gräsklippare,
miljögifter och ogräsrensning. Det är ett underbart sätt att få utlopp för sin kreativitet och
göra något positivt för sig själv, sina nära och
kära och miljön! I takt med att ekosystemet
skogsträdgården mognar får du mer tid att
njuta i hängmattan, även om det är en hel del
jobb i början.
Nu startar odlingssäsongen. Vad är det
första man ska göra om man vill anlägga en
skogsträdgårdsodling?

— Om jorden är kompakt börjar du med
att luckra upp den med en grep. Sedan kan
du gärna blanda i gödsel och kompost eller
lägga på gräsklipp och/eller ogräsrens så att
maskarna får något att äta. Då får växterna
en bra start. Precis som ute i naturen är det
bra om marken sedan hålls täckt. Använd tidningspapper i lager och lägg därefter på halm
eller flis. Där du ska plantera en växt gör du
hål i tidningspapperet. Börja gärna med träd
och buskar och när de vuxit upp en bit kan du
plantera mer lågväxande gröna växter under
dem.

”Det finns väldigt
många fantastiska
och ätbara växter
som vi av tradition
inte tror går att odla
på våra breddgrader.”

Vilka växter ska man satsa på?

Tillsammans med Philipp Weiss och illustratören
Daniel Larsson har Annevi givit ut böckerna
”Fleråriga grönsaker: Upptäck, odla, njut” och
”Skogsträdgården: Odla ätbart överallt”.
Den senare utsågs till Årets trädgårdsbok 2018.
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— Det som odlas i en skogsträdgård ska i
första hand vara ätligt. Det finns en uppsjö
av olika växter som du kan satsa på. Alltifrån
vanliga äpplen och päron till mer ovanliga
växter som valnötter, storfruktig hassel, luddkörsbär, körsbärskornell, havtorn, strandkål…

Det finns väldigt många fantastiska och ätbara
växter som vi av tradition inte tror går att odla
på våra breddgrader.
Tipsa gärna om fleråriga grönsaker som är
goda att tillaga under våren!

— Ett tips är svartrot som är mest känd för
dess delikata rot men vars blad är lika goda
och krispiga som en vanlig sallat. Eftersom den
är flerårig kan bladen skördas långt innan den
vanliga sallaten tittat upp ur landen. Dessutom
innehåller svartrotens blad flera näringsämnen;
jag använder gärna svartrotens blad i min
matlagning. Ett annat tips är strutbräken, en
av få ormbunksväxter som går att äta. Den
växer vilt men kan odlas med god framgång i
fuktiga, gärna halvskuggiga lägen. Det är
strutbräkens ihoprullade skott (cirka 10—15
cm) som går att äta. De förvälls i cirka fem
till tio minuter eller steks med smör, salt och
peppar. En riktig delikatess, de smakar som
sparris eller ännu godare!

Foto: David Roxendal

Mullbär är söta med en lätt syrlighet och har en
lång skördesäsong. Här sorten ”Mulle” som går att
odla i Dalarna.

Vi har förstått att bär är din passion. Vilka
är dina favoriter?

— Det finns så många jättegoda bär men
ska jag välja så slår jag ett slag för mullbär
som det finns några sorter av, till exempel
”Mulle” som går att odla ända upp till odlingszon 4 eller 5. Bären är svarta och söta,
en aning syrliga och har lång skördesäsong.
Bladen är rika på protein, så lägg dem i din
smoothie. En annan bärbuske jag vill tipsa om
är blåbärstry som börjar bli populär och går
att hitta på många plantskolor. Den har lite
daggiga, ofta avlånga bär som kan skördas
tidigt, ungefär samtidigt med jordgubbar och
de är lika nyttiga eller nyttigare än blåbären vi
hittar i skogen.
Hur går dina tankar kring kompostering?

— Jag gör det enkelt för mig genom att
kompostera i varmkompost. Ibland gräver jag
hål direkt i landen, lägger i komposterbart
material direkt från köket och lägger på jord.
Mums för maskarna! Ett annat bra och naturligt
gödselmedel är ”guldvatten”, urin utblandat
med vatten. Späd en del ”guld” med sex till
sju delar vatten och vattna runt. Guldvatten
innehåller helt rätt saker och ger superbra
näring till jorden.

Foto: Philipp Weiss

Blåbärstry, bäret som mognar först i
skogsträdgården.
Ditt cv visar på gedigna miljöutbildningar,
hur föddes ditt naturintresse och stora engagemang för en bättre miljö?

— Som barn gick jag varje dag till skolan
genom skogen och ofta fastnade jag vid
något där, jag tittade och smakade. Och min
familj semestrade alltid ute i naturen. Jag tror
intresset väcktes där. Det finns många studier
som visar vikten av att ha nära till naturen och
interagera med den som barn för att senare
bry sig om den och leva mer miljövänligt som
vuxen. I dag bor allt fler i städer, spenderar
mindre tid utomhus och lär sig inte att läsa av
naturen eller förstå hur ekosystem fungerar.
Man ser en fin blomma men vet inte vad den
heter, man känner till varumärkesloggor men
inte trädens namn. En ekologisk grundförståelse tror jag är oerhört viktigt för att vi som
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individer, men även samhället, ska ta rätt
beslut och tillräckliga beslut för att vi ska leva
hållbart. De naturliga ekosystemen har utvecklats långsamt i över 3,8 miljarder år medan
industrialiseringen varat endast en millisekund
av vår historia. Vad kan vi lära oss av det? Vi
har mycket att vinna på att titta på naturens
systemfunktioner, det som funkar långsiktigt
på den här planeten, och inspireras av dem
när vi finner lösningar på våra utmaningar.
Under några år levde du och din man på en
atoll i Stilla havet. Vilka erfarenheter tog du
med dig därifrån?

— Vi bodde ett år på ön Tarawa i öriket
Kiribati mitt i Stilla havet där högsta punkten
är 2,5 meter över havet. Ön är extremt utsatt
för klimatförändringarna och kan vara obeboelig inom 50 år. Ibland kröp tidvattnet ända
fram till huset så att vi fick rädda fiskarna och
stoppa tillbaka dem i havet. Vistelsen på ön
gav mig många insikter, bland annat att man
kan leva bra utan en massa nya grejer. Faktiskt
bättre. Det finns något fint i att inte ha tillgång till allt jämt, att äta säsongsbetonat och
att få längta efter saker, som man gör efter
svenska jordgubbar till exempel.

Annevi Sjöberg
FAMILJ Make Carlo, barnen Albie och Svea
GÖR Författare, föreläsare, kursledare samt projektledare på plockhugget.se som förmedlar miljövänligt
virke
SÅ SPENDERAR JAG EN LEDIG DAG Leker med mina
barn, utövar yoga, påtar i trädgården, vandrar i
skogen eller vid väldigt lyxiga tillfällen: tar en surftur
på havet!
MINA STJÄRNSUNDSTIPS Gå på konsert i Smedjan,
spela minigolf vid Stjärnsundskiosken, hyr och
paddla kanot på sjön Grycken eller, bäst av allt,
promenera längs sjöarna eller skogsbada i den
gamla engelska parken som är ett eldorado för biologisk mångfald och har många gamla vackra träd.
På lördagar under sommaren är det även marknad
mitt i Stjärnsund och då kan du gå en guidad tur i
skogsträdgården ”Mångfaldsträdgården”. Övernattar
gör du på Fridhems vandrarhem eller i ”Tiny Houses”
som bokas via Airbnb.
AKTUELL Kurs i odling av fleråriga grönsaker 19/5
på Solgårdskrogen i Rättvik. Kurser i skogsträdgårdsodling: 25—26/5 i Stjärnsund och 31/8—1/9
på Solgårdskrogen i Rättvik.
HEMSIDA skogsträdgården.stjärnsund.nu

Foto: David Roxendal
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ENTRÉ 80:-

TRÄDGÅRDSMÄSSA
11–12 MAJ

TRÄDGÅRD OCH UTERUM
Villa Långbers – Tällberg-Leksand

10–17

BJÖRN CHRISTIERNSSON
SNICKARE

LINDA SCHILÉN
TRÄDGÅRDSMÄSTARE

Fotograf: Anne-lie Rydé

WWW.TRADGARDOCHUTERUM.SE

BELLA LINDE
KONFERENCIER

Fotograf: Lena Granefelt

MAJ-LIS PETTERSSON

TOMAS LAGERSTRÖM

TOMAS SVENSSON

FAMILJEN ARVIDSSON

AGNETA MAGNUSSON

ANDREAS GRAVELEIJ

EVA SALIN

CAROLINA VISSER

En mässa med
trädgården i fokus
På Dalarnas största trädgårdsmässa
hittar du det mesta för din trädgård,
täppa och balkong.

Ta tåget till mässan. Gå av vid Tällbergs station och åk gratis buss till
mässan från stationen.

Massor med inspiration, kunskap och
intressanta utställare som kan hjälpa
dig förverkliga din trädgårdsdröm.

Välkommen till en helg med oss på
mässan Trädgård och Uterum.

För mer information se hemsidan
www.tradgardochuterum.se
eller på Facebook
@tradgardochuterum
Barn i målsmans sällskap fri entré
upp till 16 år.

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

Egen tillverkning, design
och försäljning av kristallkronor.
Alla kristallkronor är handbundna
efter gamla metoder.
Även renovering och reparation
av kristallkronor på ett
professionellt sätt.

Källsvadsvägen 2
Siljansnäs
070-666 62 60
Facebook: Dala Kristall
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Grund Kristina Andersson
Mora, Svensk tillverkning
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Öppet hela året. För öppettider se hemsida
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TRADSPIRA.SE

leva & bo

INREDNING PRESENT CAFÉ

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

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.

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

En pärla i Plintsberg
Kom och upplev de magiska
solnedgångarna över Siljan med oss!
Högt beläget med rofylld atmosfär
och milsvid utsikt över Siljan.
Fullt utrustade lägenheter med självhushåll eller dubbelrum med frukost.

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

Välkommen!

070-326 01 80 ‧ soltagtgarden@telia.com
soltagtgarden.se

greenhotel.se 0247-500 00
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vastanviksfhs.se

Teckenspråkstolk
och dövblindtolkVi söker
dig som vill
utbildning

• lära dig teckenspråk • arbeta med människor • utmana dig själv
Utbilda dig till teckenspråkstolk och dövblindtolk!
Kursstart hösten 2019.

Välkommen!

0247-64130 • www.västanvik.se

STUDERA

Kom som du är - Gå som du vill

på Malungs folkhögskola!

KurserSy och sälj

Entreprenörskap
och sömnad

Fritidsledarutbildning

Konstkurs

Kurs för dig med
förvärvad hjärnskada

Behörighetsgivande
kurser
Allmännakurser för dig som vill studera vidare
Vi har plats för dig!
0280-143 00 • www.malungsfolkhogskola.se
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Textil för kropp & själ
Distanskurser

Läs mer på www.fornby.se
Vi finns i Borlänge, Falun och Ludvika

Sommarkurser
Broderi

Möbeltapetsering
Gardinsömnad
och mycket mer...

Anmälan senast

1 MAJ 2019!

Tel. 0247-648 00 www.leksandsfolkhogskola.se
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Vi investerar i
framtida tillväxt
Det är kreativitet och drivkraft som skapar
nya och växande företag. Företag som ser
möjligheter, satsar och expanderar. Men för
att lyckas med en satsning behövs det ofta
mer än en stark vilja och en god affärsidé.
Det behövs också kapital och i många fall
även goda råd från erfarna rådgivare, det
finns hos oss på Almi.
På Almi kan vi det här med företagande.
Vi erbjuder lån och affärsutveckling samt
investerar riskkapital i tillväxtföretag.
Kontakta oss via almi.se/gavledala eller
0771-55 85 00 för att se hur vi kan
arbeta ihop.
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ÅTERBRUKAREN
Sätt ett stycke retrotextil i händerna på skräddaren Sara Forsberg och hon får
genast idéer på hur det kan återbrukas till något snyggt och användbart.
Till Saras ateljé hemma på Knoppen i Falun
kommer kunder för att få hjälp med lagningar och ändringar av klädesplagg. Vid sidan
av skrädderiuppdragen syr hon klimatsmarta
produkter till barn och vuxna av färgglada och
ofta stormönstrade textilier.
— Jag är en väldigt kreativ person med
många järn i elden. Min mamma vävde mycket
och som barn satt jag med i vävstugan och
lekte med mattrasorna. I dag samlar jag på
färgglada retrotextilier från 1940- till 1980talet. Allra bäst gillar jag svenskproducerade
textilier från 1970-talet, bland annat från
Almedals, Boråstextil och IKEA, säger Sara och
berättar att hon av dessa skapar praktiska
bruksföremål och accessoarer till barn och
vuxna.
— Det känns så bra att skapa av material
som redan använts. Bland annat designar och
syr jag leksaker och dekorationer till barnrummet och produkter till hushållet, till exempel
shoppingkassar, kaffefilter, fruktpåsar, disktrasor... Och för den som vill plastbanta är
bivaxdukar i vackra färger ett miljövänligt alternativ. Själv har jag inte använt plastfolie på
flera år.
Miljöpristagare
För några år sedan plockade Sara fram sin
egen barnvagn från 1974 och gav den en
välbehövlig makeover. I dag är retrovagnar
med tillbehör eftertraktade bland barnfamiljer
i främst Stockholm, Göteborg och Malmö där
hon har många kunder.
— Jag klär om gamla barnvagnar och det
är klart att det tar lite tid, men det är roligt
att kunna ta reda på sådant som andra tänkt
slänga. Jag syr även passande dynor och
täcken till vagnarna och på uppmaning av min
syster sydde jag om en gammal täckjacka till
en åkpåse och en regnjacka till ett regnskydd,
ger Sara som exempel.
Användbara och klimatsmarta produkter har
blivit hennes signum och lett till många roliga

uppdrag och samarbeten. Åt Falu Energi &
Vatten syr hon väskor av personalens utslitna
arbetskläder och förra året fick hon ta emot
Falu kommuns miljöpris.
Sara tar emot kunder i sin ateljé året runt.
Hon ställer även ut på mässor och marknader
runt om i landet. Den 25 maj ställer hon ut på
hönsbytardagen i Mörtsjöbo utanför Falun och
i höst deltar hon återigen på Återbruksfesten i
Falun. Tillsammans med Sofia Olsson Hjort från
butiken Tant Sofia i Stjärnsund, sätter Sara
också upp pop up-butiker på olika platser, nu
närmast på Sally Bazar i Göteborg 26—27 april.
remadebysara.com

Foto: Magdalena Gudmundsson
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VI GÖR
FÖRETAGS
VARDAG
ENKLARE

0247-79 60 80 • info@xbase.se • xbase.se

Vesslans verktyg
Välkomna till vår trevliga gårdsbutik
där vi säljer verktyg för slöjd, snickeri,
byggnadsvård, jakt, fritid och trädgård.
•
•
•
•
•
•
•
•

Snickarverktyg
Slöjdverktyg
Knivslöjdsmaterial
Sameknivar
Kirjes slipsystem
Trädgårdsredskap
Gjutjärnspannor
och mycket mer!

BYGATAN 9, LERDAL, RÄTTVIK
Öppet tor–fre 14–19, lör 9–12, el enl ök.
www.vesslansverktyg.se Tel 076-402 67 71
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HEMSLÖJDEN
I
HANTVERKSBYN
RÄTTVIK
ÖPPEN VARJE DAG
KL. 10.00-17.00

H�s �ss �inns ett ur�al a� pr�dukter fr�n
Nittsjö Keramik, Klippan Yllefabrik, Käck & Hedbys Smide,
�örksu��an, �rannas dalahästar & m�n�a, m�n�a �ler.
www.hemslöjdsbutiken.se
Tel. 0763-411 611

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
”En inspirerande upplevelse
i genuin miljö”

Stenbacken, Pellasgattu 6 Övre Gärdsjö, Rättvik

KOMMANDE AUKTIONER
17 MARS · 7 APRIL · 28 APRIL · 19 MAJ · 9 JUNI

Beställ ditt uterum nu!
Skjut-, vik- och fasta partier | Taklösningar
Helhetslösning | Hembesök kostnadsfritt | Bygglovshjälp

Vi bygger riktiga
uterum som lever
upp till dina krav
och önskemål!
www.santex.se

Kontakta oss för ett kostnadsfritt hembesök eller möt oss på plats.
Häradsvägen 24, Borlänge · 0243-23 67 90
Gullmarsvägen 42, Årsta · 08-508 677 30
info@dalarnasauktionsbyra.se · www.dalarnasauktionsbyra.se

Ritargatan 6, 781 70 Borlänge
Tel. 070-664 27 00
mikael@uterumsmastarna.se
Showroom | ord. tider:
Mån – Fre 10–18, Lör 10–14

www.uterumsmastarna.se

3

Anledningar till
att bli chaufför
på DalaFrakt
– framtidens yrke

1

Egen frihet
under ansvar

2

Många möten med
människor

3

Spännande upplevelser
längs med vägarna

Kör för DalaFrakt!
Är du intresserad av att bli chaufför och köra för DalaFrakt?
Kontakta oss: E-post: info@dalafrakt.se Tel: 0247–647 00

Scanna QR-koden för att se
filmen om livet som lastbilschaufför på DalaFrakt

www.dalafrakt.se
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HERMAN´S
BISTRO
Fårskinn, garn och
fårskinnsprodukter
finns i vår gårdsbutik
Öppet enligt överenskommelse,
ring 070-513 29 51

VITVARU/EL-INSTALLATIONER • LEVERANSER • SERVICE

@HERMANSBISTRO
SVEAGATAN 7, BORLÄNGE
076-139 90 76
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Ål-Kilen Oggos 8, Gagnef (mellan Insjön & Gagnef)

Går du i
kökstankar?
Köp vitvarorna
hos oss!
Paketpris på vitvaror. Vi har märken
och modeller i alla prisklasser.
Kontakta oss för frågor eller offert!

100 år i branschen • Välkommen!

0241-79 32 70 • elon.se/bjorbo
Stationsvägen 1, Björbo

Antikt
Kuriosa
Retro
Köper hela eller
delar av hem
Vi utför kulturmålning & byggnadsvård
– tillsammans har våra 7 målare mer än
185 års erfarenhet! Vi har diplomerade färgsättare
i butiken som hjälper dig med färg & tapeter.
Vi har stans största tapetutbud!

Kvalité & Tradition sedan 1963

Ivarshyttevägen 14, Hedemora 0225-125 42
ericssonsmaleri.se

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

Fritidshusägare
Boka stugservice
hos oss!

För mer information och
öppettider se Facebook,
Instagram eller
morfarskammare.com

Morfars
Kammare
Anstahyttan 109, Stora Skedvi • 070-282 10 20

Eldabutiken Borlänge

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

Städning, flytt & transporter,
flyttstädning, slyröjning, trädfällning, fönsterputsning m.m.
A+

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

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

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

och Hälsopunkten. Här kan du fika, handla, inspireras och yoga.

Du hittar oss på Instagram och Facebook.

Skafferiet

FRISK SMAK

Tillmans mousserande
citrondryck serveras väl
kyld och passar utmärkt
att servera till måltiden.
grangardemusteri.se

GRÖN PRIMÖR

Från slutet av maj till midsommar
skördas ekologisk sparris på
Massarbäcks i Rättvik. Handla
direkt från odlarens gårdsbutik!
Facebook: Massarbäcks AB

NYHET!

Tidigare pop up-restaurangen
”Mat på riktigt” har fått fast
förankring i Kulinariet, Stora
Skedvi. I en nyrenoverad lokal,
vägg i vägg med Skedvi Bröds
bageri, satsar entreprenören
Anders Åkerberg och matkreatören Görgen Tidén på
rätter tillagade av råvaror
från bygden.
kulinariet.se

KRÄVER PÅTÅR

På Sågmyra herrgård
finns ett litet familjeägt
kafferosteri som rostar
KRAV-märkta bönor från
ekologiska odlingar.
Bjud på Rävgrytets kaffe
vid alla tillfällen: frukost,
fika och finare middagar.
ravgrytet.se

HANDGJORDA
PRALINER

Lina Svanlund i Avesta tillverkar praliner för hand
av ekologiska råvaror.
Sortimentet är sockeroch glutenfritt, även
laktosfria praliner finns.
Här ett hjärta med fyllning
av vaniljkola och ganache
med rosmarin.
lillapralina.se

RECEPT OCH MATHISTORIA
FRÅN SUNDBORN

Bildrika ”En matbok” är berättelsen om Carl och Karin
Larssons matliv – från fester, vin och upptåg till vardagens
enkla mat som Karin med sin blick för det vackra gjorde till
en vardagsfest. Text och foto: Elisabeth Svalin Gunnarsson.
carllarsson.se
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ANNONS

Håll öronen öppna för ny musik från Dalarna.
Dalapop är ett regionalt resurs- och produktionscenter för populärmusik. Här tipsar vi om
aktuella händelser, kommande evenemang
och nya artister från länets breda musikscen.
För mer information, se dalapop.se

DALECARLIA MUSIC AWARDS
– DALARNAS STÖRSTA MUSIKFEST!
Dalecarlia Music Awards är en musikgala som
har instiftats för att uppmärksamma och
manifestera styrkan och bredden i Dalarnas
fantastiska musikliv. För sjätte året i rad
arrangeras Dalarnas glammigaste musikfest och denna gång har turen kommit Falun
Bowling & Krog den 13 april 2019!
Det blir pompa och ståt i prisutdelningar i
13 stycken olika kategorier som blandas med
fantastisk livemusik från sex av Dalarnas hetaste artister i olika genrer! Allt under ledning
av konferencierer från P4 Dalarna. Galan livesänds via Sveriges Radio och Dalarnas Tidningar.
Nyhet för 2019 års gala är att det bjuds
på livemusik även på efterfesten i form av
superheta ”Newkid”.
Musik i Dalarna driver galan tillsammans
med Dalapop, Sensus och Studiefrämjandet.
Dessutom i nära samverkan med Falun Bowling
& Krog, Bilda, ABF, Dalakraft, Falu kommun,
Borlänge kommun, Dalarnas Tidningar,
Sveriges Radio och Scekab.
Liveartister under kvällen
Skott
John Lindberg Trio
Good Harvest
Follow Him To The End Of The Desert
Radium Grrrls
GAUPA
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SKOTT

JOHN LINDBERG TRIO

GAUPA

TVÅ RELEASER ATT
HÅLLA KOLL PÅ
HÖKARTORGET
TILL T
En av Dalarnas mest
framgångsrika artister
under hösten följer
upp succéalbumet
med en ny singel.
MARTIN RIVERFIELD
& THE WHEELS
OF FORTUNE
HOPE THAT YOU
WANT ME TOO
Vinnare av SM i countrymusik, favoriter hos
publiken och har synts
i TV. Det går bra för Martin Riverfield och
hans band. Senaste singeln släpptes nu
under våren.

omhulda
blommor och design

Som medlem får du
mer, t ex 10% rabatt
på alla din köp!
dle m i
Så här enk elt blir du me
por tClu b:
New
och
b
Clu
Byx sho pen
och skr iv:
Ski cka ett sms till 71 770
n
am
förn
on byx sho pen
elle r
on new por t förn am n
Väl kom me n som me dle m!

Holmgatan 13, Falun, byxshopen.se
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NYHET

Ullto Merino Crew.
100 % merinoullströja med bortad insida.

Antjah II. Mångsidig och funktionell
vandringsbyxa för de blötare dagarna.

NYHET

Hållbarhet är inte bara viktigt, det är en del av vårt
DNA. Våra produkter är utvecklade för att hålla länge,
de ska lätt gå att reparera och du ska vilja ha
dem länge.

NYHET

Öppet alla dagar

Välkommen in till butiken
på Ahrnebergs väg 53 i Insjön.
www.lundhags.se
Gimmer Merino Light 1/2 zip.
100 % fin och mjuk merinoull.
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Vi strävar alltid efter att göra så lite påverkan
på vår miljö som möjligt – det är något vi
arbetar med varje dag.

Viik Light Jacket. Lätt och packbar
förstärkningsjacka.

Gneik finns i 54, 42 eller 34 liter. En stabil
och bekväm vandringsryggsäck, som du lätt
anpassar efter just din rygg.

Bjerg. En bekväm lättare känga för all typ av vandring.

ISOCELL

– effektivt och miljövänligt

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

warmcel.nu

IDe-A
Livsstilsbutik

www.ide-a.se

EDBLAD

HAPPYHOLLY

BUBBELROOM

BIORI
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INSPIRATÖREN

Blomsterdekoratören Josefin Nordman från Hedemora flyttar hem till
Dalarna efter nio år i Norge. Nu drömmer hon om en egen gård där
hon kan leda kurser och driva trädgårdsbutik. Josefin kan titulera
sig Oslomästare i blomsterdekorering och hösten 2018 belönades
hon med en bronsmedalj vid de norska mästerskapen. Här visar hon
några favoritbilder från sin fantasifulla blomstervärld.
Instragram: @astrantia_pentrale

Lekfullhet och nyfikenhet är återkommande i
mina blomsterarbeten. Jag får ofta höra att
mina verk skiljer sig från vardagsbinderi och
tar en mer konstnärlig riktning. Vad händer
när man kombinerar metalltråd, julrosor och
krukväxter?

Det är lätt att bli blind och inte se allt det
vackra som finns rakt under våra näsor.
Jag älskar att jobba med vilda material,
gärna sånt jag plockat själv. Här en krans
av förgätmigej och getrams. Packa fikakorgen,
ta din partner under armen och ge dig ut på
upptäcktsfärd i vår fantastiska natur!
Foto Joakim Flinthammar

Många av mina kreationer kommer till liv vid
lek eller genom experimenterande. Ofta väcker ett visst material skaparlusten. I det här
fallet föll jag pladask för ett djupt rubinrött
lingonblad som jag fann i en dikesren.
Det perfekta blickfånget till ett smycke!
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Under vintern samarbetade jag med folkmusikbandet Tradpunkt då jag bland annat
skapade en blomstrande symfoni till deras
skivomslag och kommande musikvideo.

Blomsterkonst med ett djupare budskap.
Jag tror starkt på att inte bara visa upp det
där perfekt polerade yttre. Jag vill skildra
något äkta och tycker om att bjuda på mig
själv. Mitt Instagramkonto är därför en härlig
blandning av galna miner, tokiga grimaser,
knasigheter och skrattrynkor.

En glimt av ett av mina sätt att leka med
blomster. Den torkade trenden är något som
kommer starkt i inrednings- och blomstervärlden. I denna tiara har torkade grästyper
utgjort basen. Bland annat har pampasgräs,
en het trend just nu, fått spela huvudrollen.

När jag jobbade i en blomsterbutik kallade
mina kollegor mig för ”Skrotflickan”. Jag
tycker om att återanvända och ge nytt liv till
material och saker som andra ser som skräp.
Här en krans av torkade blommor och blad,
skapad av restmaterial från butiksgolvet i
kombination med torkade fröställningar från
mina promenader.
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* Gäller till och med 190731 och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

CRONACRAFT

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

I vår webbshop erbjuder vi nu

20 % rabatt med rabattkod

Dalaliv1901* Du kan hämta dina beställning i butiken på
Stationsgatan 6 i Leksand efter överenskommelse av tid som passar.
www.cronacraft.com
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LARSSON-HUS

LARSSON-HUS

TILLSAMMANS SKAPAR VI ERT DRÖMBOENDE

TILLSAMMANS SKAPAR VI ERT DRÖMB

LARSSON-HUS
LARSSON-HUS

LARSSON-HUS
LARSSON-HUS

TILLSAMMANS SKAPAR
SKAPAR VI
TILLSAMMANS
VIERT
ERTDRÖMBOENDE
DRÖMBOENDE

TILLSAMMANS
SKAPAR
VI ERTVI
DRÖMBOENDE
TILLSAMMANS
SKAPAR
ERT DRÖMBOENDE

Vid årsskiftet började en rad nya lagar
och regler att gälla. Våra rådgivare
hjälper dig med allt du behöver veta.

Bli medlem i Företagarna Dalarna!
Som en av över 1800 medlemmar i Företagarna Dalarna
bidrar du till att vi är en stark företagarröst i ett lokalt,
regionalt
och nationellt påverkansarbete.
WWW.LARSSONHUS.SE
Du har tillgång till fina samarbeten, bra försäkringar och
juridisk rådgivning,
både för dig och ditt företag.
WWW.LARSSONHUS.SE

WWW.LARSSONHUS.SE

WWW.LARSSONHUS.SE

Medlemskap fr 1590kr/år

Läs mer på foretagarna.se

WWW.LARSSONHUS.SE
WWW.LARSSONHUS.SE

WWW.LARSSONHUS.SE

WWW.LARSSON
LARSSON-HUS

LARSSON-HUS

TILLSAMMANS SKAPAR VI ERT DRÖMBOENDE

LARSSON-HUS

TILLSAMMANS SKAPAR VI ERT DRÖMBOENDE

LARSSON-HUS

LEKSANDS
LARSSON-HUS
LARSSON-HUS
LARSSON-HUS
KULTURHUS LARSSON
TILLSAMMANS SKAPAR VI ERT DRÖMBOENDE

TILLSAMMANS SKAPAR VI ERT DRÖMBOENDE

TILLSAMMANS SKAPAR VI ERT DRÖMBOENDE

TILLSAMMANS SKAPAR VI ERT DRÖMB

LLSAMMANS
VI kulturleverantör
ERT DRÖMBOENDE
– dinSKAPAR
lokala

med ett brett utbud för både
stora och små
Upptäck vad vi har att erbjuda på
WWW.LARSSONHUS.SE
vår Facebooksida eller besök
www.leksand.se/kultur
WWW.LARSSONHUS.SE
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TILLSAMMANS SKAPAR VI E

Bibliotek,
museum
& arkiv

WWW.LARSSONHUS.SE

WWW.LARSSONHUS.SE

ORD PÅ VÄGEN: MARIBEL LEANDER LINDBERG & OSKAR LINDBERG

Konsten
att att
Konsten
leva lokalt

leva lokalt

I Dalarna har vi hittat vår plats på jorden. Här
har vi i stort sett allt vi vill och behöver göra
runt omkring oss på bekvämt gång-, cykeloch sparkavstånd. Här finns nöje, kultur, natur,
idrott och inte minst vår familj. Här finns bra
skolor för barnen, möjlighet för oss vuxna att
utvecklas inom våra intressen och enorma
möjligheter till en meningsfull fritid, inte minst
utomhus under alla säsonger.
Just det faktum att vi har hittat vår plats
och att vi lever lokalt, bidrar stort till vår
förmåga att leva gott på lite. Transporter kan
vara en väldigt betydande utgift men för oss
är den mycket låg. Att vi lever lokalt är den
enskilt viktigaste orsaken till att vi tagit oss
ur ekorrhjulet och idag är ekonomiskt fria. Det
fantastiska med denna livsstil är att vi sparar
massor av pengar och tid samtidigt som det
ökar vår livskvalitet – tvärtemot den allmänna
idén om att sparande inskränker på livets goda.

Vi är så glada att vi
hittat vår plats på
jorden i Dalarna.
Att leva lokalt handlar för oss om att trivas
där man bor och utgå från det utbud som
finns på orten när man planerar såväl vardag
som fritid, semester och fest. En förutsättning för att kunna leva lokalt är att det finns
ett utbud av varor och tjänster nära och för
att bibehålla detta så gör vi i största möjliga
mån våra inköp på hemmaplan. Att leva lokalt
handlar också om att engagera sig i livet på
orten och att bry sig lite mer om vad grannen
har att säga om livet och lite mindre om vad
president Trump senast sagt för dumt. Det
handlar om att se vilken fin skidbacke vi har
på hemmaplan och hur trevlig stranden på
gångavstånd är, istället för att börja med att
snegla längre bort. Att leva lokalt i vårt land
handlar också om att lära sig att uppskatta
det fantastiska i säsongens växlingar.

Även om en av oss är född och uppvuxen i
Dalarna så har det inte alltid varit självklart
för oss att vi skulle bo här. Vi har flyttat
runt i Sverige och världen och testat att bo
på flera olika platser. Kanske är också det
perspektivet det som är nyckeln till att vi
ser så tydligt vad fantastiskt livet är i dessa
trakter. Att ha sagolikt vacker natur runt knuten där man i stort sett kan vara helt för sig
själv, och samtidigt ha promenadavstånd till
affärscentrum, järnvägsstation och skola/jobb,
är få förunnat på andra platser. Det är också
roligt att se hur småföretagare, kulturutövare
och föreningsaktiva tillsammans gör att
Dalarna sjuder av framtidsanda parallellt
med en stark tradition och historia.
Vi är så glada att vi hittat vår plats på jorden i Dalarna. Här vill vi fortsätta att leva “ett
bättre liv till halva priset” — långt bort från
ekorrhjulet.

Maribel Leander Lindberg & Oskar Lindberg
Författare till boken “Ut ur ekorrhjulet
- så blir du också ekonomiskt fri”
enkelboning.com
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Kropp
& själ
FROTTE MED FRANS
Dekorativ är denna handduk från
Önskehuset i Borlänge. Finns i två
storlekar och i färgerna rosa,
lin och offwhite.
onskehuset.se

ROGIVANDE

Tvål ”Harmoni” med vårdande
aloe vera och doft av lavendel.
lantlivinredning.se

”När du
promenerar
i skogen andas
du in trädens
läkande kraft.”
Dr Qing Li, expert på
natur- och skogsterapi

LYXIG OCH
VÄLDOFTANDE
”Royal Body Oil” från Maria
Åkerberg, en ekologisk kroppsolja med havtorn och eteriska
oljor för en sammetslen hud.
leksandshalsokost.se

HÄNG MED HENNY
UT I NATUREN
Biologen, yogaläraren, naturoch friskvårdsguiden Henny Sahlin i
Bjursås vill dela med sig av sin kärlek
till naturen. Under alla årstider
erbjuder hon aktiviteter i Faluns
skogar och på andra platser i Dalarna.
Varför inte uppleva ”skogsbad”
enligt japanska Shinrin-Yokufilosofin, en stor trend just nu.
Facebook: Närvaroinaturen
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Smit in till oss
för en skön stund
Massage • Ekologiska behandlingar
Hudvård • Akupunktur

Vardagar 9.30–18.00, lördagar 9.30–15.00
blomsterflard.se
Torget 4, Leksand ∙ 0247-130 46

ETABLERAD 1912

KÖKSBOD

TE

KAFFE

Norsgatan 28, Leksand 0247-129 70
leksandshalsokost.se

Vårnyheter från

PRESENTER

Noggrant utvalda
produkter i en härlig mix

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

Vardagar 10–18, lördagar 10–15
TORGET 7, LEKSAND - 0247-346 80
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Välkommen till en
modebutik med
personlig service
och stort utbud.
DAM & HERR

MOS MOSH • ILSE JACOBSEN
VILA • ODD MOLLY • SOYA • IN WEAR
PART TWO • NEWHOUSE • MASAI
JOFAMA • SEBAGO • LINDHBERG MM

Varmt välkommen!
Norsgatan 24, Leksand ∙ 0247-129 00
Följ oss på Instagram och Facebook för
aktuella erbjudanden och öppettider.
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Gårds Caféet / GC BAR & LOUNGE
Norsgatan 19, Leksand
0247-132 60 • www.gardscafe.se
Följ oss på Instagram och Facebook
För aktuella öppettider: www.gardscafe.se

~ ett hantverk från Dalarna ~

www.leksandsdorren.se
bli inspirerad - beställ nya katalogen - hitta återförsäljare

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

ALLT JAG FÅTT
LÄRA MIG

Tara Westover

FASCISM — EN VARNING

SKÄRMHJÄRNAN

Madeleine Albright

Anders Hansen

Historiska Media

Bonnier Fakta

Från att fly ett
Under hela sitt liv
krigshärjat Tjeckohar Tara bidraslovakien och
git till sin mormonska familjs
Europa till att bli diplomat och
förberedelser inför domedaUSA:s första kvinnliga utrikesgen. Frukt konserveras, bensin minister — vem kan bättre se
hamstras och vapen lagras för mönstren upprepa sig från
att kunna freda sig när under- förr? Genom ett antal nedslag
gången kommer, vilket sker
i historien belyser Albright skesnart enligt Taras far. Sjukenden som varit betydelsefulla
domar inom familjen sköter
för fascismens framväxt och
Taras mor med hjälp av örter varningens tecken i vår samtid.
och tinkturer. Tara är 17 år
Viktig och drabbande läsning!
första gången hon sätter sin
(Lina)
fot på en skola och livet blir
sig aldrig mer likt. (Alexander)
Natur & Kultur

(Alexander)

POCKETNYHET
BAND

POCKETNYHET
SMÅ STORA SAKER

Jodi Picoult

Domenico Starnone

Louise Bäckelin

Bazar

Ruth är oerhört
skicklig i sitt jobb
som barnmorska. En dag kommer ett par som uttryckligen meddelar att Ruth inte
får ha något att göra med deras barn. För att hon är svart.
En situation uppstår där hon
tvingas göra ett val. En oerhört
gripande berättelse om rasism,
identitet och fördomar vi alla
bär på. Oavsett vad vi inbillar
oss. (Alexander)

Vilka konsekvenser
får vår digitala
livsstil? Forskningen visar att vårt skärmtittande
börjar få inverkan på allt flera
plan. Från empati, till sömn
och koncentration. Allt påverkas. För att inte tala om den
kravbild som består av den
samlade informationen från
alla vi känner. I denna bok går
Hansen igenom vad forskningen
säger i frågan och hur vi kan
hantera den. Från författaren
av uppskattade ”Hjärnstark”.
POCKETNYHET
ALLA FLODER FLYTER
MOT HAVET

Dorit Rabinyan

Ett inbrott i lägenheten blottlägger
de sedan länge undanskuffade såren i Vandas och Aldos
äktenskap. Ett brev påminner
dem om sprickan som fanns
mellan dem och kanske än idag
separerar dem? En mästerlig
relationsroman, berättad ur de
bådas perspektiv. Läsningen
framkallar en stark Ferrantekänsla och tacksamt insuper
jag ännu ett italienskt drama.

När de träffas av
en slump faller de handlöst
för varandra. Båda vet att
tiden i New York är begränsad.
Båda vet att det är en kärlek
som inte kommer att klara
hemvändandet. Liat är israel,
Hilmi är palestinier. Hur hanterar de kärleken, fria under
detta ”undantagstillstånd”? Är
kärleken värd att blotta sig för
om än bara för en kort stund?

(Lina)

(Alexander)

Norstedts

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

BLOMSTERTIDER
HOS GUNDHES
Fest eller vardag,
bröllop eller begravning,
privatperson eller företag.
Vi hjälper Dig gärna med rätt
blommor för varje tillfälle.
Insjön ∙ Skolvägen 10 ∙ 0247-400 32
Leksand ∙ Norsgatan 23 ∙ 0247-79 74 43

Insjonsvaveri
Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Insjöns Väveri AB - Inredning o Sköna Ting

Insjövägen 59 · Insjön · 0247- 403 92 · info@vi.dukar.nu

Butiken är öppen: Vardagar kl 10 – 18 • Lördagar kl 10 – 14
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Som
privatperson
kan du använda
R OT-avdraget!

30 %

Kontakta oss för
kostnadsfri offert!
Ring 0243–180 08
bilobyggnadsglas.se

avdrag
arbetskostnpåaden

BESÖK VÅRT SHOWROOM I ÅSELBY, CIRKELGATAN 8, BORLÄNGE

PÅVERKA BYGDENS UTVECKLING GENOM

AKTIEÄGANDE

Dala Energi erbjuder lösningar som hjälper människor och företag att leva och utvecklas
i vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt. Genom att köpa aktier i Dala Energi kan
du vara med och påverka bygdens utveckling. Läs mer om hur du blir aktieägare på vår
hemsida, dalaenergi.se/aktieagare. Tillsammans för bygdens bästa investering.
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Vårkänslor!

400 m2 shopping i Smedjebacken.
Kläder för både honom och henne
från välkända varumärken.

Kafé SmörGun ∙ Butik ∙ Trädgård
Byggnadsvård ∙ Lignum Kök

Tillsammans med möbel- och inredningssnickare ger 1862 personliga lösningar
på kök, möbler och övrig interiör.
Vi saluför en mängd olika kulturhistoriska
färger samt tapeter från Lim & Handtryck.
Öppettider www.1862.se
Risgatan 2, Smedjebacken • 0240-700 33
www.brodernabergstroms.se

Varmt välkommen önskar Maria Keohane och
Gården 1862 på Kyrkogatan 71 i Smedjebacken

Alsbo Ägg AB

13-14 april

Barken Arena
Smedjebacken

150

Glada påskhälsningar
från din lokala
äggleverantör

utställare
i 2 hallar

Bonustema:

BRÖLLOP

0226-662 75 · info@alsboagg.se · alsboagg.se

Allt för hus,
hem och trädgård

www.sodradalarnasmassa.se
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och en så stabil medlemskår. Visst förekommer en hel del diskussioner kring kameror,
objektiv och annan fototeknik men fokus ligger
definitivt på resultaten av tekniken i händerna
på fotograferna: bilderna.

DALALIV BJÖD IN GAGNEFS FOTOKLUBB TILL
ATT LYSA UPP ETT PAR SIDOR MED FINA
VÅRBILDER FRÅN DALARNA.

Hej Ragnar Nyberg, berätta om
er mycket aktiva klubb!

— Vi samlar folk som har ett intresse för
bilder. Alla är varmt välkomna att delta i klubbens möten och andra aktiviteter. Man behöver
inte vara aktiv fotograf eller ens äga en kamera för att få ett utbyte av att vara medlem. En
viktig del av verksamheten är att umgås och
trivas. Vi har månadsmöten med intressanta
bildvisningar, fika och någon liten fototävling
och vi erbjuder fotokurser, bildspelskurser,
utflykter och resor.

Fototävlingar verkar det
finnas gott om.

Ragnar Nyberg

Ragnar Nyberg

Ragnar Nyberg

— Ja, medlemmarna deltar ganska flitigt i
fototävlingar såväl inom klubben som nationellt
och internationellt. Numera är det förstås med
digitala bilder man tävlar. Gagnefs Fotoklubb
inbjuder varje år till ett par stora tävlingar:
Dala Digitalsalongen och Bildspelstävlingen.
De är öppna för alla medlemmar i fotoklubbar
och bildgrupper i Dalarna. Också elever i estetutbildningar och liknande är varmt välkomna
Du var med och startade
att delta. Fototävlingars berättigande diskufotoklubben redan 1974.
teras ofta men det är ett sätt för fotografer
Vad är ert framgångsrecept?
att få visa upp sina bilder. Den möjligheten
— Vi kan se tillbaka på en lång och lyckosam ges också under den årliga konstrundan som
verksamhet i bygden. Bilderna har alltid prioarrangeras i kommunen.
riterats och det är säkert en förklaring till att
klubben under alla år haft så välbesökta möten gagnefsfotoklubb.se
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Ragnar Nyberg

Jorma Naula

Peter Reichel

Jan Forsmark

I ALBUMET
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Kvalitet, kultur
& kompetens
Vi har flyttat till en ny lokal
(f d Calimero) vid Falu Gruva.

Dalarnas Hemslöjd
Stora Torget
791 71 Falun
023-151 31
dalarnashemslojd@telia.com

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

Ta med vännerna på
ljusstöpning till våren!

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

•

Kniva 51, Falun • Väg 69 • 11 km sydost om Falun i byn Kniva.
023-77 11 11 • info@knivatradgard.se
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Välj bland 16 olika färger. Boka feb–maj 2019.
Öppet vardagar. För detaljer om öppettider och
ljusstöpning, se hemsidan www.faluljus.se

Falu Ljusstöperi & Butik
023-634 55 . Bondegatan 19, Falun (Gruvrondellen)

FALU
EMALJ
SKYLTAR

Vi är återförsäljare
av bruka design

För dig som önskar en
skylt utöver det vanliga.
faluemaljskyltar

inredning ∙ möbler ∙ kläder ∙ smycken
Krongårdsvägen 16 vid FALU Gruva
023-702 24 40 norrgardeninredning.se

MINDFULNESS MUSIK HANTVERK
KONST SKÅDESPELERI FOTOGRAFI
INREDNING LIVSCOACHNING
Välkommen till en oas i vardagen
där du kan upptäcka just Din konst.
Konsten att vara Du.
Här samlas kursledare inom estetiska
ämnen, hälsa och välmående och
erbjuder Dig möjligheten att få växa
och utvecklas som människa genom
kreativt skapande och insiktsfulla samtal.

www.faluemaljskyltar.se
Tunnbindarevägen 1, Falun Tel: 023-189 60

Botanisera bland växter och
tillbehör samt hitta unika
föremål och annorlunda
presenter i en grönskande
harmonisk miljö.
Vi finns vid
världsarvet Falu Gruva.

Välkommen!

Spelstyrarens
Växter

GRUVOMRÅDET I FALUN
WWW.ARTOFMINE.SE INFO@ARTOFMINE.SE
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with Nordic feelings

etabl. 2014

ÖPPET
Fre 12–18, Lör 11–15
5–6 & 26–27 april
24–25 & 31 maj
1 & 28–29 juni
Vecka 30 är vi
i Hantverksbyn
i Tällberg

falun.se/handlarätt

HANDLA
RÄTT!
MERA lokalt & hållbart

Nu med webbshop
www.yrsaskinn.se
Sturegatan 34, 791 62 Falun

Elsborg, nere vid järnvägen & flagga inne på går’n!

Sök typ av företag
Hitta utbud och erbjudanden
Hitta butiker

Se vår interaktiva karta på

Under en kväll på Skyttepaviljongen
får ni chans att mötas på riktigt,
över rykande grytor och sprakande eld.
Vi erbjuder Dalarnas bästa restaurangupplevelse.
MATLAGNINGSAKTIVITETER
FRÅN 900 KR/PERSON EXKL. MOMS
Kokkonsten Matstudio
Skyttepaviljongen, Sjulsarvsvägen 11, 791 91 Falun
Telefon: 070-481 12 82
kokkonstenmatstudio.se
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falun.se/handlarätt

På tapeten
NYTT KREATIVT CENTRUM I LUDVIKA
I den gamla kraftcentralen i Lekomberg alstras återigen ny
energi. I början av mars fick landskapsingenjören Solveig
Åkerhielm, som sedan en tid tillbaka driver trädgårds- och
inredningsbutiken ”Lilla Wextverk” i tegelbyggnaden, sällskap av fotografen och sociala medie-entreprenören Ida
Gustafsson, ”Sullkullan”.
Under namnet ”Kraftcentralen 1911”, skapar de två vännerna nu ett nytt kreativt centrum vid stranden av Väsman.
Solveigs butik kompletteras med Idas verksamhet: svetsade
föremål och kurser inom foto och sociala medier.
— Tillsammans ska vi göra livet roligare och kanske
bjuder vi in fler spännande kreatörer och entreprenörer att
delta, berättar Solveig som även ger trädgårdskurser.
Instagram: @kraftcentralen1911

Foto: Ida Gustafsson

SYSTRARNA JOBS: AKTUELLA X 3
• I vår hittar vi mönstret ”Ros och Lilja” (av Gocken Jobs
1946) bland plaggen i New York-designern Carin Rodebjers
nya kollektion.
• Thielska Galleriet på Djurgården, Stockholm, visar utställningen ”Systrarna Jobs — keramik och textil. Mönsterglädje
och blomsterkonst” till och med 2 juni.
• Investera i nyutgivna boken ”Jobs keramik & textil: Lisbet
Jobs och Gocken Jobs — två systrar, två konstnärskap” av
Hedvig Hedqvist och Christina Mattsson.
VILL INSPIRERA TILL ENKELHET I LIVET
Genom boken ”Enkelhet – helt enkelt” vill Susanne Tolfesbo
i Falun vidga dina tankar.
— Ju mer du vågar släppa taget om saker, desto mer
utrymme får du till det som verkligen betyder något för dig.
Min bok handlar inte bara om att rensa bort saker och om
att leva minimalistiskt, utan om hur du kan leva medvetet
på alla plan i livet. Välj det som funkar och skala bort det
som inte gör det, säg ja till det som lockar dig och strunta i resten, uppmanar Susanne som i debutboken samlat
funderingar och erfarenheter från sitt eget liv och sin egen
livsstil.
Stor vikt har lagts vid bokens formgivning och de många
bilderna är fotograferade av Susanne Kings i Falun. Idén
till boken fick Susanne när hon valde att lägga ned sina
kollektioner med modeaccessoarer i ull.
— Jag kom till en vändpunkt då jag kände att jag inte
längre ville kränga grejer. Det var en sådan glädje att
skriva boken och nu får jag se vilka dörrar som öppnas för
mig framöver.
tolfesbo.com
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26—28/4 WOMEN’S
YOGA BODY LOVE
RETREAT
Den kanadensiska
yogainstruktören Kelsey
Filip bjuder in till en helg
med yoga, meditation,
massage och bastubad
med mera i vackra
Stjärnsund.
Facebook: Womens Yoga
Body Love Retreat

30/4 VALBORREMASKERAD I DALA-FLODA
Att klä ut sig till fula ”valborrar” för att skrämma bort häxor och troll på valborgsmässoafton är en gammal tradition i Dala-Floda. I
Strandbackens folkpark samlas valborrar i alla
åldrar och övriga besökare för att välkomna
våren med majbrasa, servering, sång och musik.
strandbackensfolkpark.se

Per-Hilding Perjons
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19—20/4
Konst & hantverk Gagnef runt
konstgagnef.se
19–21/4
Konst i påsk i Söderbärke och
Tolvsbo by
Facebook: Konst i påsk
19—22/4
Konstrundan Avesta
konstrundan-avesta.se
20/4—21/4
Konstspaning i Säterbygd
konstspaning.nu
Foto: Kristofer Sjögren

•Kalendarium

26/4 PÅ SCEN: SEINABO SEY
En av Sveriges starkast
lysande stjärnor gör turnéstopp på Magasinet i Falun.
magasinetfalun.se

VÅRENS KONSTRUNDOR
I DALARNA

Keramikern Livia Thors deltar
i Konstspaning i Säterbygd.
30/5—2/6
Konst Runt Siljan
konstruntsiljan.se
1—2/6
Konstutställning och målande
konstnärer i Bäsna trädgård
basnatradgard.nu

18—19/5 MÅLA BLAND BLOMMOR OCH BLAD
Under en helg guidar konstnären Annika
Berglöf dig i måleri och du väljer själv
dina motiv. Låt dig inspireras av naturen
och växterna på Levins Handelsträdgård
i Övre Gärdsjö, Rättvik.
annikaberglof.com

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

HÄMTA
DALALIV
HÄR!
BORLÄNGE

HERMAN’S BISTRO
MAT & NOUGAT
ÖNSKEHUSET

FALUN

BYXSHOPEN
DALARNAS MUSEUM
NORRGÅRDEN INREDNING

GAGNEF

TULAVIPPAN

HEDEMORA

CAFÉ WAHLMAN

INSJÖN

IITTALA OUTLET
INSJÖNS VÄVERI

LEKSAND

GÅRDSCAFÉET
KAFFEMAGASINET
LANTLIV
SILJANS KONDITORI

MORA

CAFÉ ZORN
MORA HEMSLÖJD
MORA BOKHANDEL
STIL

ORSA

SALUHALLEN I ORSA
SMIDGÅRDEN I FRYKSÅS

RÄTTVIK

FURUTORP INTERIÖR & DESIGN
FRICKS KONDITORI
HOTELL LERDALSHÖJDEN
SÖRLINS BOKHANDEL

SMEDJEBACKEN

BRÖDERNA BERGSTRÖMS

SVÄRDSJÖ
OMHULDA

SÄTER

BOLLIE CAFÉ
MIG & ALICE

TÄLLBERG

DALECARLIA HOTEL & SPA
TÄLLBERGS LEVA & BO
TÄLLBERGS HEMSLÖJD

ÄLVDALEN

JOHANNAS FLORA

TURISTBYRÅER

AVESTA, BORLÄNGE, FALUN,
GAGNEF, HEDEMORA, IDRE,
LEKSAND, LUDVIKA, MORA,
ORSA, RÄTTVIK, SÄLEN,
SÄTER, VANSBRO, ÄLVDALEN

Dalaliv ligger även ute på många
andra caféer, butiker och hotell
på dessa orter. Detta samt alla
tidigare nummer av Dalaliv
finns att läsa på dalaliv.se.
Gör som över 11 000 andra
– gilla Dalaliv på Facebook!
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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

