Lidéns Möbler
– Kunskap & kvalitet sedan 1898

Lidéns är ett av Sveriges äldsta möbelhus och har funnits i Säter i
över 100 år. Här finns ett noga utvalt sortiment av kvalitetsmöbler
och inredningsdetaljer som presenteras i inspirerande miljöer
i en unik byggnad. Välkommen in till oss när du besöker Säter.

Måndag–fredag 10–18, lördag 10–15
(Lördagsstängt v. 25-33)
Västra Långgatan 2, Säter • 0225-596 115

Bageri & café
mitt i söta Säter

Vi bakar allt bröd från grunden. Hos oss kan du
beställa tårtor till bröllop, dop, baby shower...
Till lunch serverar vi lättare rätter som sallader,
nachotallrik, wraps, pajer och bakad potatis.

Vasagatan 2, Säter . 0225-520 95 . annashembageri.nu

Livsstilsbutiken i Säter
Här hittar du mode
– även inredning för
liten & Stor.

TORGGATAN 8, SÄTER • 0225-508 29

Hencha
Te & Kaffehandel
Kaffe • Te • Choklad
Take Away • Presentkit
Böcker • Tarotlekar
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

Storgatan 15, vid Rådhustorget i Säter
kontakt@hencha.se, 076-323 83 18
@henchasater
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300
BUTIKER

CAFÉER &
RESTAURANGER

Dalarnas mest attraktiva
plats för shopping och
upplevelser!

ZORNMUSEET
MORA

0250 - 59 23 10 | www.zorn.se
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morakopstad.se

Oj då!

Supergoda

nyheter bakade i Leksand!

Extra
knaprigt

Äkta njutning
sedan 1817

Vårt
restaurangrecept

Saras Smaker

Efter en dag på stranden passar det bra att bjuda vännerna på lättlagade och fräscha smårätter på verandan. Rätterna passar också bra som plockmat på sommarfestens buffébord.
– Gynna gärna Dalarnas mathanverkare och odlare när du handlar ingredienserna,
tycker kocken Sara Nyström i Insjön som komponerat de fyra ”dapas”-recepten.

DAPAS
— TAPAS À LA
DALARNA
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MINIPIROGER MED RÖKT
SKINKA, PRÄSTOST OCH
ÖRTVINÄGRETT (12 ST)
100 g rökt skinka (gärna från
Rältagården)
1 liten gul lök
100 g prästost, riven
3 msk naturell färskost
salt & svartpeppar
1 färdig pizzabotten från
kyldisken
1 ägg, uppvispat
Strimla skinkan fint och finhacka löken. Lägg i bunke och
blanda med den rivna prästosten och färskosten. Smaka
av med salt och svartpeppar.
Dela pizzabotten på 4 delar
på längden och 3 delar på
bredden, så att du får 12 lika
stora kvadrater. Fördela ostoch skinkfyllningen jämnt
på varje kvadrat. Vik ihop så
att de stängs helt: Börja med
motsatta hörn och knipsa
ihop så att fyllningen håller
sig inuti pirogerna. Lägg på
ugnsplåt med bakplåtspapper
och pensla pirogerna noggrant med ägg. Grädda i ugn
på 175 grader i cirka 15 minuter tills de är gyllenbruna.
Låt svalna innan servering.

Servera pirogerna med
denna örtvinägrett:
0,5 dl färsk gräslök
0,5 dl färsk persilja
2 msk vitvinsvinäger
3 msk rapsolja
salt & svartpeppar
Finhacka örterna och blanda
med vinäger och olja. Smaka
av med salt och svartpeppar.
Häll upp i en liten skål och
doppa sedan pirogerna i örtvinägretten.

RÖDBETSRÅRAKOR MED
CRÈME FRAÎCHE, RÖDLÖK
OCH MANDEL (8 ST)
200 g färska rödbetor
1 ägg
4 msk mjöl
1/2 tsk salt
svartpeppar i kvarn, fyra drag
smör att steka i
1 dl crème fraîche (34 %)
1 liten rödlök
0,5 dl färsk dill
0,5 dl saltrostade mandlar
Skala rödbetorna och riv dem
grovt på rivjärn. Blanda i bunke tillsammans med ägg och
mjöl. Blanda ordentligt och
krydda med salt och svartpeppar. Låt dra i 10 minuter. Värm
upp en stekpanna med smör
att steka i. Till varje råraka behövs en rågad matsked av rödbetsblandningen. Stek 1 minut
på varje sida. Lägg rårakorna
på plåt med bakplåtspapper
och låt gå klart i ugnen i 175
grader i 10 minuter. Innan
servering: Vispa upp crème
fraîchen med hjälp av elvisp
tills den blir tjock. Toppa
rårakorna med en klick av den
uppvispade crème fraîchen,
finhackad rödlök samt grovhackad dill och grovhackade
mandlar.

FRÖCRÈME MED
KNÄCKEBRÖD
1,5 dl solrosfrön
1 dl pumpakärnor
2 msk olivolja
1 tsk citron
1 dl naturell färskost
1 vitlöksklyfta
0,5 dl kallt vatten
2 stänk cayennepeppar
2 krm salt
1 stor rund kaka knäckebröd
(gärna från Skedvi Bröd eller
Leksands Knäckebröd)

Lägg solrosfrön och pumpakärnor på en plåt med
bakplåtspapper. Ringla över
olivolja. Rosta i 150 grader i
25 minuter. Låt svalna i mixerskål. Tillsätt citron, färskost
och pressa ned vitlöken.
Mixa riktigt slätt med hjälp
av stavmixer så att det ej är
några hela frön kvar. Tillsätt
lite vatten så att du får en
krämig konsistens. Smaka av
med cayennepeppar och salt.
Dela knäckebrödet i mindre
bitar och servera fröcrèmen i
en skål att dippa i.

MARINERADE JORDGUBBAR
OCH SOCKERÄRTOR
MED BRIEOST
400 g färska jordgubbar
100 g färska sockerärtor
1 dl färsk rabarber
8 färska myntablad
12 färska basilikablad
1 msk vit balsamvinäger
2 msk mild rapsolja
1 tsk flingsalt
svartpeppar i kvarn, fyra drag
200 g brieost (gärna
”Kopparhyttans Underbara”
från Murboanna)
20 g ärtskott till topping
Tvätta och kvarta jordgubbarna. Strimla sockerärtor och
rabarber i tändsticksstora
strimlor. Finstrimla myntaoch basilikablad. Lägg allt i
bunke. Salta och peppra. Ringla över vinäger och rapsolja.
Blanda och låt sedan salladen
stå och mogna i rumstemperatur i cirka 30 minuter.
Vid servering lägger du upp
salladen på ett fat och toppar
med små bitar av brieost och
färska ärtskott.
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Antikt
Kuriosa
Retro
Köper hela eller
delar av hem
För mer information och
öppettider se Facebook,
Instagram eller
morfarskammare.com

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

Välkommen till

Fäggeby
antikbod

Antika allmogemöbler, glas
& porslin samt byggnadsvård
Mån–fre 11–18, lör 11–15
faggebyantikbod.se
Ann-Marie & Fred
önskar er välkomna!
0225-433 77
070-552 83 70
Hitta hit:
Fäggeby vid Dalälven,
längs riksväg 69 mellan
Hedemora och Falun
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VÄLKOMMEN

TILL KULINARIET I STORA SKEDVI
– en god mötesplats!
Upplev smaksensationer
i en meny som är framtagen av råvaror från
intilliggande gårdar och
med de lokala producenterna i strålkastarljuset.
Lunchrestaurang varje
dag 6/6–8/9 11–15.
Kvällsöppet onsdagar
och fredagar.
För mer information:
www.matpariktigt.org.

GRILLKÖTT FRÅN BYNS GÅRDAR
Handla grillköttet direkt i vår delikatessdisk eller beställ grillådan på vår
hemsida. Grillsåser, marinader, lokala
ölsorter, läskande drycker, ost, bröd
och annat som hör sommarmiddagarna
till – det godaste från leverantörer som
framställer sina produkter med kärlek
och omsorg.

Fabriksförsäljning
av världens godaste
knäckebröd, gräddat
för hand i vedeldade
ugnar.

ÖPPETTIDER
I SOMMAR

Mjölk på glasflaska. Vår egen
ost samt Glass
på Riktigt.

6/6–8/9

MÅN-FRE 10-18
LÖR 10-15, SÖN 11-15

kulinariet.se | skedvibrod.se | visthusbodenistoraskedvi.se | dalakassen.se | matpariktigt.org
Landsvägen 38, Stora Skedvi | 0225-270 075
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Sandavägen 3 i Mora

Grund Kristina Andersson
Mora, Svensk tillverkning

adycken
fassm
Öppet hela året. För öppettider se hemsida .

Sommar i

Bjursås

23/6

Klassisk lunch i klassiskk
miljö med bästa utsikten
Vi har alltid våra stående favoriter på menyn
och nybakt ﬁka uppdukat. Om du inte har testat
vår Kungliga Raggmunk är det ett måste.

F
Fordonsmuseet
G
Gammelgården
Stadigstugan
Handelsboden
Öppet kl 11–17
13 juni–18 aug,
24–25 aug, 8 sept.

Sommarlunch vardagar

Sommarlunch och hembakt, kl. 11–14.

Helglunch lördagar och söndagar

Klassisk lunch med sill och dessertbord, kl. 12–15.

Catering för alla tillfällen

Allt från högtider som studenten och
sommarfesten till begravning och hemmakvällar.

Djurhagarna
Grisar, getter, höns, ankor, kalkoner och
kaniner bor i hagarna.
Öppet fredag 24 maj–söndag 20 oktober

Dössbergets Värdshus, Proselins väg 8
e-post: info@dossberget.se, Tel: 023-507 37
dossberget.se

Läs mer på: www.bjursashembygdsforening.com
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Foto: Maria Hansson

Sommaröppet
dagligen från

TRADSPIRA.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!

Midsommarafton
21/6 kl. 12–15
Traditionell midsommarbuffé
med jordgubbstårta, kaffe/te
samt läsk eller lättöl
Enbart bordsbeställning
Pris 295 kr/person
Barn under 12 år 125 kr

Beställ bord på 0247-410 50

BYGATAN 9, LERDAL, RÄTTVIK
Öppet tor–fre 14–19, lör 9–12, el enl ök.
www.vesslansverktyg.se Tel 076-402 67 71

Insjöns Hotell & Restaurang AB
Hotellvägen 14, Insjön 0247-410 50 info@insjonshotell.se

Alsbo Ägg AB

Ägg från din närhet!
Vi vill erbjuda de godaste äggen och den
bästa djurhållningen med så liten påverkan
av vår gemensamma miljö som möjligt.

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

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

Vardagar 9–17
Lördagar 10–15
Söndagar (v 25–32) 11–15

Take a

Road Trip

To the 50’s

American 50’s Diner – In the middle of Rättvik
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Skafferiet
FIRAR JUBILEUM
MED MATMARKNAD
I sommar är det tionde året som Kafé
Nyfiket flyttar in på Rättviks gammelgård.
På tunet serveras mat tillagad av lokala
och ekologiska råvaror och även denna
säsong innehåller många musikaliska
programpunkter. Den 18 juli bjuder man in
till jubileumsfestival med utvalda favoritartister, dans i ladan och marknad med
matproducenter från trakten.
kafenyfiket.se

#dalavego

Vilka caféer och restauranger i Dalarna serverar
de bästa vegetariska och veganska rätterna?
Hjälp till att fylla denna hashtag med tips – ladda
upp bilder på de godaste gröna rätterna på
Facebook/Instagram och tagga med #dalavego.

FRISK MED
FRUKTSMAK
En nyhet från Äppelbo Bryggeri är
kolsyrade och alkoholfria måltidsdrycker i tre fruktsmaker: vattenmelon, mango och jordgubbe.
Finns även med smak av malt.
appelbobryggeri.se

LIURA _ PRISAD
SVENSK ÄRTSOJA
Soja med spännande smak och arom, passar
som dressing, smaksättare i buljonger och
till asiatiska rätter som sushi. Produkten har
tilldelats guldmedalj i SM i mathantverk
och den är framtagen av Fredrik Hedlund
i Sälen, OS-medaljör i matlagning.
liura.se

MORTLA MERA
Få fram så mycket smak som
möjligt från dina färska
örter genom att mortla dem.
På Sågmyra byggnadsvård
& kökshandel finns mortlar
i olika storlekar, färger och
material att välja på.
Facebook: Sågmyra
byggnadsvård & kökshandel

EN LÄCKERBIT
Mitt i Tällbergs by tillverkar
Ann-Marie Blom chokladpraliner.
Kanske blir denna kula med
citrontryffel sommarens favorit?
Facebook: Ampan’s
Choklad & Bakverk
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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

DALAPOP PÅ PUTTE I PARKEN
FÖR TREDJE ÅRET
Vill du uppleva den bästa livemusiken från
Dalarna just nu är det på Scen 2 på Putte i
Parken i Leksand du gör det bäst. För tredje
året i rad presenterar Dalapop åtta aktuella
band och artister under festivalen som äger
rum 12–13 juli.

BRODER
HENRIK RAPP

På scen
Violet Days . Broder Henrik Rapp
Martin Riverfield & The Wheels of Fortune
Rånda . Backboons . Världsrymden
Miss Sister . The Chickpeas Band

DEN NYA HÅRDROCKEN FRÅN
LÄNET PÅ SABATON OPEN AIR
Även på hårdrocksfestivalen Sabaton Open
Air i Falun har du möjlighet att upptäcka
ny fantastisk hårdrock från länet. Det gör
du bäst under festivalens onsdagskonserter
i tältscenen på Lugnet 14 augusti.
På scen
Billion Dollar Babies . GAUPA
Prehistoric Animals . Rave The Reqviem

BILLION DOLLAR BABIES

PREHISTORIC ANIMALS
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VIOLET DAYS

Tre releaser att hålla koll på
STIKO PER LARSSON
Broarna brinner
Ny singel från ständigt
aktuella Stiko Per
Larsson. Med Broarna
brinner följer han upp
höstens släpp av den
populära låten Vargen.
HÖKARTORGET
Idioterna vinner
Hedemoras popgiganter släpper sitt första
album på fem år.
Idioterna vinner har
alla chanser att bli en
modern popklassiker.
MARTIN RIVERFIELD
& THE WHEELS OF
FORTUNE
Don’t It Make You
Wanna Dance
Äntligen släpps albumet
med favoriter som Dancing Queen och Hope
That You Want Me Too.

BILDEN ÄR TAGEN HEMMA HOS GRAFIKERN LINA RÖRVALL OCH ARTISTEN STIKO PER LARSSON I INSJÖN OCH FÖRESTÄLLER
SONEN PELLE, TRE ÅR. KRANEN ÄR MORA IZZY RUSTIC. FÖR MER INSPIRATION, FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM: @mora_armatur

Runt den här kranen pågår livet.
Snön smälter i vårsolen och Pelle är på väg hem från
förskolan med sin mamma. Gummistövlarna är på och många
vattenpölar ska undersökas. Det varma sköna hallgolvet får ta emot
dropparna från de blöta galonkläderna när de kommer hem, och
hans leende går inte att missa. Det är dags att tvätta händerna
och leken är framme igen. Pelle når knappt upp till handfatet men
vad gör det, Spindelmannen kan ändå simma runt där.
Maten är klar och snart är det dags att sova.
I morgon är det en ny dag, och livet runt kranen fortsätter.

För dig som
älskar Dalarna!

0771 48 80 00

info@dalakraft.se

dalakraft.se

Oberoende användarrådgivning, konsumenträttigheter och uppgifter
kring hjälp med råd och tvistlösning finns att läsa på www.dalakraft.se

68

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

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
69

INSPIRATÖREN
Maria Andersson i Hedemora har precis flyttat in på en gammal släktgård i Pershyttan.
Den omgivande jorden har brukats av många
generationer och köksträdgården som hennes
farmor skapade finns ännu kvar. Tillsammans
med maken Thomas planerar Maria att bygga
ett växthus på gården och hon älskar att fynda
möbler och föremål på loppisar och auktioner.

– Trädgårdsarbete är min stora hobby, det
ger mig skön avkoppling från femskiftsjobbet
på kartongbruket i Fors. Jag mår bra både
själsligt och kroppsligt av att gräva och greja
i trädgården, säger Maria som här bjuder på
sommarbilder från sitt tidigare hem, Villa
Smedsbo.
Instagram: @villasmedsbo

Världens bästa och mest uppskattade
gå-bort-present; blandade tomater i en
loppisfyndad glasburk med blommor
från köksträdgården.
Jag och min Lava, en sex år gammal lagotto romagnolo som alltid är med mig när jag är ute i
trädgården och grejar. Lava är så snäll och go’!

Växthuset och köksträdgården på försommaren. En härlig tid fylld av förväntan! Allt är
härligt ljusgrönt och knoppar börjar skymta.
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En ny favoritblomma! För första gången sådde
jag zinnia salmon, den blev så fin. Stadig och
hållbar i buketter. Rekommenderas!

Jag gillar att inreda växthuset med gamla
möbler och bruksföremål. Mitt tips för att få
harmoni är att man håller sig till den stil man
gillar mest. Det kan lätt kännas rörigt om man
blandar för mycket tycker jag. Att min ständiga följeslagare Lava passar så bra in är ju
toppen!

Sensommarkväll med tända ljus och blommor
från köksträdgården. Att sitta där och äta en
god middag är oslagbart!
Bukett med sommarrudbeckia sahara,
ädelt hundkex och bunny tails.

En spretig favoritbukett som
innehåller bland
annat kronärtskocka, cosmos,
blodtopp, ädelt
hundkex och lite
prydnadsgräs.

Ljumma sommarkvällar, när gruset är nykrattat och man går runt och inspekterar det som
växer inne i växthuset och i köksträdgården,
är belöningen för allt slit man lägger ner på
våren.
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BRUKA DESIGN ∙ HOUSE DOCTOR ∙ KLONG
PB HOME ∙ DAY BIRGER ET MIKKELSEN ∙ ERNST
COOEE ∙ TELL ME MORE ∙ DBKD ∙ YLVA SKARP
TINE K ∙ VOLUSPA ∙ MADAM STOLTZ ∙ BOEL & JAN
FURNINOVA ∙ BUD TO ROSE ∙ SAINT TROPEZ
MATEUS ∙ SOAKED IN LUXORY ∙ TWIST & TANGO
med flera...

Nu ännu större butik!

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

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

clothes

underwear

nightwear

swimwear

m a ke u p

All you need
HER
Object
Capri Collection
D r y L a ke
S i x t y D ay s
HIS
Panos Emporio
Jack & Jones
Musch
Selected Homme
Calvin Klein
B i r ke n s t o c k
Billabong
Panos Emporio

accessories

Nyhet
HERR

Norsgatan, Leksand

Följ oss på Instagram @Millylillyleksand

Webbshop kollektion.se
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redo för sommarens
alla äventyr och
väder?
Vi har allt inom friluftsliv och vandring,
Välkommen till oss på hjultorget västra.

Ahrnebergs väg 53, Insjön | 0247-646 30
www.lundhags.se
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ORD PÅ VÄGEN: ANNA LOVIND

Att fimpa en
fin karriär
”Om du stannar drar vi igång klassiker-serien
nu på en gång. Du får hålla i den. Gå upp på
heltid om du vill. Jag kan prata med VD:n
idag.” Min chef satt mitt emot mig i det lilla
konferensrummet. Jag hade just berättat att
jag inte visste om jag kunde vara kvar. Att jag
precis dragit igång mitt nya företag och inte
visste vart det skulle leda, men att jag ville
satsa på det.
Jag älskar böcker. Jag älskar litteratur och
allt som har med skrivande att göra, så min anställning var en dröm. Det finns inte så många
redaktörer som jobbar med vuxen skönlitteratur i Sverige. Ett femtiotal, var det någon som
sa. En av de tjänsterna var min. Och nu höjde
min chef oddsen ännu mer. Klassikerserien var
också en dröm. Att välja ut en rad litterära
pärlor och nylansera dem på ett snyggt sätt.
Vi hade pratat om det ända sen jag började
och nu hade jag det alltså i mina händer, om
jag ville. Steget därifrån till förläggare skulle
inte vara särskilt långt. Om jag ville.

Jag ville inte driva
någon annans vision
– jag längtade efter
min egen.
Jag fattar att det låter knäppt, sa jag. Alla yttre faktorer talar för att jag ska stanna. Men jag
navigerar ju inte efter den kompassen. Chefen
suckade. Nej, du gör ju inte det.
Jag tillbringade sommaren i stugan vid Siljan
och funderade. Sen sa jag upp mig. Jag behövde sluta, och det hade inte bara med företagandet att göra. Jag ville inte vara kvar i stan.
Jag ville inte pendla till kontoret varje dag. Jag
ville inte sitta vid en skärm, under lysrören,
omgiven av ännu fler skärmar och lysrör. Jag
ville inte att någon annan skulle bestämma

hur, när och var jag arbetade. Jag ville inte
driva någon annans vision – jag längtade efter
min egen. Jag längtade efter vildare natur omkring mig. Efter ett vildare liv. Och jag visste
att jag behövde vända upp och ned på mycket
för att hitta dit.
Det vilda är en fysisk plats. Det är vatten och
vidder omkring mig. Det är en natthimmel
vars svärta inte mattas av en miljon gatlampor.
Det är rådjurets vaksamma blick i gryningen.
Men det vilda är något annat också. Det är
friheten från regler som inte är mina. Att upptäcka hur livet kan vara när det levs inifrån och
ut. Att låta det vara ett experiment, livet, inte
ett åtagande. Att inte bara skriva och prata
om det, utan leva det. Det är min djupaste
längtan och jag vet ingenting viktigare än att
vara lojal mot den.
Därför sa jag upp mig. Därför har jag valt de
slingrigare vägarna de senaste åren. Att översätta det experimentet till ett lönsamt företag
är inget givet projekt, men det var en förutsättning för att jag skulle kunna välja Rättvik.
Så jag gjorde det. Så jäkla svårt det har varit,
stundvis. Och så jäkla värt det.

Anna Lovind
Skribent, redaktör och kursledare.
Medgrundare av utbildningsföretaget
Write Your Self.
annalovind.com
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IDe-A
Livsstilsbutik

HAPPYHOLLY

BIORI

www.ide-a.se

BOXINBAG&CO

Inlämning pågår till

höstens månadsauktioner
28 juli och 18 augusti
Kontakta våra värderingsmän för
hembesök och värdering
Häradsvägen 24, Borlänge
0243-236 790
info@dalarnasauktionsbyra.se

HEMSLÖJDEN
I
HANTVERKSBYN
RÄTTVIK

ÖPPEN VARJE DAG
10 juni–3 aug
kl. 9.00–19.00
4 aug–24 aug
kl. 10.00–18.00
25 aug och framåt kl. 10.00–17.00

Se vår hemsida för bildkataloger
och mer information

Dalarnas
Auktionsbyrå
w w w. d a l a r n a s a u k t i o n s b y r a . s e
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Hos oss �inns ett urval av produkter från
Nittsjö Keramik, Klippan Yllefabrik, Käck & Hedbys Smide,
Mörksuggan, Grannas dalahästar & många, många �ler.
www.hemslöjdsbutiken.se
Tel. 076-341 16 11

falun.se/handlarätt

HANDLA
RÄTT!

Falu Ljusstöperi
& Butik

MERA lokalt & hållbart

Boka ljusstöpning måndag–fredag
kl 10.00–15.00 under hösten 2019.
För detaljer om öppettider och ljusstöpning,
se hemsidan www.faluljus.se
023-634 55 . Bondegatan 19, Falun (Gruvrondellen)

Sök typ av företag
Hitta utbud och erbjudanden

Stor t utbud av ramar och passepar tout

Hitta butiker

stjarnreklam

Se vår interaktiva karta på

falun.se/handlarätt

Inramningar, screentryck
och grafisk formgivning
w w w.stjarnreklam.com
info@stjarnreklam.com

Knihsgatan 14 Rättvik
024 8-10427
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Kropp
& själ

MED MILD DOFT
Mona Löf i Furudal tar fram
ekologiska olivoljetvålar med
eteriska oljor och naturliga
färgämnen som morotsjuice,
tomat och äkta indigo. Mona
säljer även påsar med tvålgranulat som kan lösas upp och
användas som schampo eller
rengöringsmedel samt vackra
tvålfat av oljade bokpinnar,
träpärlor och tjärat snöre.
Facebook: Tvålköket Kardemumma

MÖT DIG SJÄLV
I FÄRG & FORM

KINESISK HÄLSOVÅRD
MITT I DALARNA
Bli omhändertagen med
akupunktur, massage och
örter på Vedic Akupunkturmottagning i Leksand.
På Brömsgården erbjuder
Susanne Lindström akupunktur
och klassisk kinesisk medicin.
Där driver hon också en
akupunkturskola som blivit
ett internationellt lärosäte
med kurser av hög kvalitet.
vedicakupunktur.se

Lyssna på det som vill uttryckas inifrån dig genom att
använda material och färger
som tilltalar dig i stunden.
– Bildterapi passar den
som är nyfiken att möta sig
själv i färg och form och
som vill utveckla sin kreativitet. Det handlar inte om att vara konstnärlig utan
om att tro på bildens kraft och möjligheter, säger
bildterapeuten Åsa Karner som håller till i en lokal
på regementsområdet i Falun och på en kursgård vid
hemmet i Bispbergshyttan, Stora Skedvi.
asakarner.se

FÅR MAGEN ATT JUBLA
Hälsoinspiratören Matilda Brasar tillverkar
kombucha som är en fermenterad dryck
baserad på svart te. Drycken säljs i hennes
gårdsbutik i Uggelviken, Falun, där du också
hittar egenodlade grönsaker och produkter
för en hälsosam livsstil.
mbhalsa.com

GRÖN SALONG I GAGNEF
Efter många år som anställd på Björn Axén i Stockholm har frisören
och makeupartisten Frida Davidsson i Gagnef öppnat Fridas hår- &
makeupstudio – Dalarnas första certifierade ”Gröna salong”.
– Genom att arbeta miljömedvetet hoppas jag kunna locka kunder som värdesätter giftfri hårvård och makeup. När kunden stiger
ut ur salongen ska det vara med en känsla av välmående, såväl för
sin egen del som för miljön, säger Frida.
instagram: fridas_studio
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Varmt välkommen
till det 5:e
Konst runt Barken
i Smedjebackens
kommun!

Välkommen till Linstuga’
Här hittar du egen design med
egen tillverkning i rena naturmaterial.
Dukar, löpare, kuddar, badlakan mm.

Konst runt Barken 10-13 juli 2019!
En konst- och hantverksrunda i Smedjebackens
kommun där professionella och amatörer ställer ut
i sina gallerier, ateljéer, verandor, trädgårdar…
Karta och info hittar du hos: utställarna,
Smedjebackens och Söderbärkes bibliotek,
turistbyrån i Smedjebacken och Ludvika,
Konst runt Barkens Facebook-sida samt
www.smedjebacken.se
Ta en tur i vår vackra bygd och håll utkik efter
skyltar med Konst runt Barken-loggan med
den röda båten.
Konst- och hantverksrundan pågår
onsdag-lördag 10–13 juli, kl 11–16 varje dag.

Kultur & Bibliotek

Konst runt Barken

Ta en tur till Linstuga´ i Born och njut av livet på landet.

10–13 juli medverkar vi i Konst runt
Barken och då har vi öppet 11–16.
För övriga öppettider ring: 0240-125 19, 070-386 40 43.
Här finns vi: På Rv 66, 4 km från Ludvika, svänger du av mot
Gubbo. Strax efter korsningen finns en skylt på vänster sida.

www.linstuga.se

Linstuga’

REA REA REA
ATELJéTöMNING

ONSDAG-LÖRDAG
HANTVERK 10-13
JULI
GRAFISK DESIGN
& FOTOGRAFIER KL 11-16

Välkommen till våran sommar-PopUp!
I år finns vi i Gamla Kvarnen vid Kolbäcksån i centrala
Smedjebacken, Vassängsgatan. Utanför finns en skylt
som det står Konst runt Barken på - vilken vi deltar i.
FORMaveva, TrådFORM,
FORMaveva - popup
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Välkommen till

28-29 sept 2019
BARKEN ARENA

Nu kommer succén
till Smedjebacken!

TOURIST
INFORMATION
IDRE • ÄLVDALEN • ORSA • MORA • RÄTTVIK
LEKSAND • GAGNEF • FALUN • BORLÄNGE
SÄTER • LUDVIKA • HEDEMORA • AVESTA

TESTA HUNDEN PÅ

BJÖRN

För aktuella öppettider och adress
besök visitdalarna.se

•

GÄST

KALLE MORAEUS
STIHL

TIMBERSPORTS

Här finns information om boende, besöksmål,
evenemang och aktiviteter i Dalarna.

Handla, upplev &
prova på allt inom
jakt, fiske & fritid!

FÖRSÄLJNING AV

Biljetter • Boende • Fiskekort • Kartor
Souvenirer • Busskort Dalatrafik

...och mycket mer!

Visit Dalarna

I SAMARBETE MED

Visit Dalarna AB • 0771-62 62 62 • visitdalarna.se

www.sodradalarnasjaktfiskemassa.se

MOS MOSH . PELLE P . SEBAGO . BOOMERANG
NEWHOUSE . ODDMOLLY . HANSEN&JACOB
J.LINDEBERG . STENSTRÖMS . PART TWO
med flera...
Måndag–torsdag kl 9.30–18.00
Fredag 9.30–17.00
1/7–25/8 Måndag–fredag 9.30–17.00
Lunch 13.00–14.00
Lördag 9.30–13.00
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Risgatan 2, Smedjebacken
brodernabergstroms.se
0240-700 33

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

NYTÄNK & ÅTERBRUK
Utställning på Busgården
Vernissage fre 28 juni 16–20
Öppet 29–30 juni 10–15
Morkarlbyvägen 3, Mora - 070-677 23 77

Dags igen, 6:e året i rad!

UTSTÄLLNING I MORA

Lapptäcken
& textil konst
12–19 juli kl. 10–17
Mässhelg 12–14 juli
Idre Fjäll Arena i Mora
Fri entré

Konstpromenad vid Siljans strand
Söndag 14 juli i Nusnäs

Cafeteria, lotterier, försäljning,
kurser, demonstrationer av
broderi och bandvävning mm

I år firar vi med en rad nya utställare från hela Sverige
och även Danmark. Vill ni delta i workshops med
GraffitiStockholm? Eller teckna kroki med kol?
Alla workshops sker lördag 13 juli. Se Facebook,
sök ”Konstpromenad vid Siljans strand”.
Missa inte detta i samband med projektet
”Högsommardag” i byarna Nusnäs och Fu
där allt byn har att erbjuda är öppet!

Mer info, se ovansiljansquilt.se
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Bokhandlarparet Lina och Alexander Zackrisson i Rättvik väljer och vrakar bland
aktuella utgivningar och delar med sig av sina bästa tips till Dalalivs läsare.

Linas &
Alexanders
boktips

KVINNOR FÖRÄNDRAR VÄRLDEN
Melinda Gates
Natur & Kultur

Tendensen är
tydlig — kvinnors
rättigheter och samhällets hälsa går hand i hand. Rätten att
gå i skolan. Rätten till abort.
Att välja om och när och med
vem man vill gifta sig med. Att
arbeta utanför hemmet. Att
röra sig utanför hemmet. Äga
egendom. Skilja sig. I tjugo års
tid har Melinda Gates jobbat
för att göra världen bättre för
de mest utsatta. Här visar hon
att alla kan bidra på sitt eget
sätt. (Lina)

ETT SYSTEM SÅ
MAGNIFIKT ATT
DET BLÄNDAR
Amanda Svensson

Bonnier Fakta

30 % av vår
matproduktion
är beroende av
Trillingarna Sebaspollinatörer. 30 %! Vi kanske
tian, Matilda och Clara bor på
inte kan förstå exakt hela
olika platser på jorden, som
ekosystemkedjan och alla de
om de försöker fly de band
som håller dem samman. Trots ekosystemtjänster vi erbjuds
i vårt dagliga liv, låt oss bara
distansen så kan de inte undacceptera att det är en vital
komma minnena, deras mamdel och göra allt för att ta
mas ivriga kontaktsökande
hand om vår natur: blommor,
eller rykten om deras pappas
maskar, bin, humlor, träd,
försvinnande. Hjärnforskning,
jordens undergång, kärlek, sorg fåglar, ängsmarker. Detta är en
och en del osannolika samman- oumbärlig guide, inte bara för
träffanden. Magnifikt berättat att acceptera utan även för att
förstå och fördjupa kunskapen.
och omåttligt underhållande.
Norstedts

(Lina)

(Alexander)

POCKETNYHET

POCKETNYHET

POCKETNYHET

MELLAN HIMMEL
OCH LOU
Lorraine Fouchet

BOKHANDELN PÅ
RIVERSIDE DRIVE
Frida Skybäck

JAG FOR NER TILL
BROR
Karin Smirnoff

Sekwa

Louise Bäckelin

Polaris

De såg fram emot
att åldras tillsammans. Ett
stillsamt liv på den charmiga
lilla ön Groix utanför Bretagnes
kust. Istället står nu Jo ensam efter att Lou hastigt gått
bort. Lou var familjens klister
och den som upprätthöll de
bräckliga banden till barn och
barnbarn. I sitt testamente ger
Lou sin man ett sista uppdrag:
att göra vad som krävs för
att barnen ska bli lyckliga. En
fransk pärla om kärlek och
familj. (Alexander)
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NATURLIGTVIS
Justine Lagache

Charlotte ärver
oväntat ett hus i
London av en okänd moster.
Hennes liv är rörigt och i ett
förvirrat tillstånd reser hon
dit för att få huset sålt och
allting överstökat. Det visar
sig ligga en bokhandel i huset
och frågan är om det ens är
möjligt att släppa ifrån sig en
bokhandel? Läs den för att
den är som en påse geléhallon
OCH handlar om en bokhandel.
Njutbart! (Lina)
I SAMARBETE MED

Jana återvänder
till byn där döden är ständigt
närvarande. Pappan, vänner,
familjer är döda. Hon blir kvar
hos sin bror som är levande
död. Hur ska han få liv igen?
Hon får jobb inom hemtjänsten och träffar John; ledtrådar
till hennes liv vävs långsamt
samman. Är förlåtelse av det
omöjliga ändå möjlig? Miljön
är västerbottnisk, stämningen
”lindgrensk” och alla egennamn skrivna med gemener.
Hypnotiserande! (Lina)

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

Var hittar kullorna på Näs
sina vackra sommarklänningar?

Min butik och ateljé med handskräddade, vackra kläder finns längs landsvägen från Siljansnäs mot
Leksand. Jag köper underbara tyger från hela världen och gör nya modeller som jag syr i små serier
efter mina kunders egna mått. Ring och fråga om öppettider så jag är inne när du kommer hit.

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

Upplev sommaren i Leksand!
Bo centralt i Leksand med närhet till shopping, event,
hembygdsgårdarna, Leksands kyrka samt Lugnets idrottsområde.
Hela sommaren serverar vi en kontinental frukostbuffé med KRAVoch lokalproducerade produkter klockan 08–10. Alla välkomnas!
Boka via vår hemsida www.hotelleksand.se eller ring 0247-145 70.
Välkomna önskar Ann-Charlotte med personal!

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

VI GÖR
FÖRETAGS
VARDAG
ENKLARE

0247-79 60 80 • info@xbase.se • xbase.se
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DALALIV CHARMADES AV SUSANNA WIKMANS
DALAROMANTISKA BILDER OCH BAD HENNE
ÖPPNA SITT ALBUM FÖR DALALIVS LÄSARE.

Hej Susanna, berätta om din livsstil!
– Jag är född i Dalarna men flyttade tidigt
till storstaden, först till Stockholm och sedan
till London där jag nu bott i 25 år. Jag jobbar
som frilansöversättare inom film och TV och
kan ta med mig jobbet när jag reser. Jag är
ofta hemma i Dalarna och är på väg att flytta
hem. Jag drömmer om det enkla livet i en liten
röd stuga med naturen runt knuten.
Vad betyder fotograferingen för dig och hur
väljer du dina motiv?
– Jag älskar att fota och ser motiv överallt,
oavsett om jag är i storstaden eller på landsbygden. Jag föredrar enkla bilder och tänker
därför mycket på kompositionen. Jag gillar
friluftsliv så kameran får ofta hänga med när
jag åker skidor, cyklar, promenerar och vandrar. Helt plötsligt så kanske himlen blir dramatisk och då är det ju synd om kameran ligger
hemma. Och när man har bott utomlands en
längre tid så blir ju något så enkelt som ett
ledkryss på fjället eller en gärdsgård på landet
väldigt romantiskt.
Du tar vackra bilder året om. Vad ser du fram
emot att fota i Dalarna i sommar?
– Jag ser fram emot långa cykelturer och
vandringar med kameran i ryggsäcken. Man vet
aldrig vad man kommer hem med för bilder,
men det brukar alltid bli någon röd stuga,
några blommor, lite dimma och en och annan
häst. Jag vill åka till en älv och fiska och fånga
stillheten på bild. Jag vill också fota mer vilda
djur. Jag drömmer om att möta en björn, men
jag skulle nog bli för rädd och springa därifrån!
Instagram: @susanna_in_sweden
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I ALBUMET
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SOMMARENS ÖPPETTIDER
18 juni–19 augusti
Mån–fre 7–21, lör–sön 9–21
NYHET! BUTIKSBAKAD PIZZA
Bakad med italiensk
pizzabotten, färska råvaror
och massor med kärlek.
Gå in på vår Facebooksida för att
se menyn. Pizzerians öppettider är
16–20.30. Ring 0241-225 94 eller
kom in i butiken för att beställa.

OMBUD FÖR
Systembolaget, Apoteket,
Posten, DHL, Svenska Spel
och Fiskekort.
VI HAR
ett stort sortiment av
lokala leverantörer

n
Välkomme
skar
till oss ön
ed
Ande rs m
familj!

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

Välkomna till Dalarna och
Fryksås Hotell & Gestgifveri

Hos oss kan du bo, äta och koppla av i en
underbar fäbodmiljö med härlig utsikt över
Orsasjön och Siljan. Efter en skön dag i
naturen njuter du av en gourmetmiddag
lagad av utvalda närproducerade
råvaror av högsta kvalitet.

Vår, sommar och höst,
perfekt för utomhusaktiviteter

I skogarna runt Fryksås hittar ni perfekta
områden för mountainbike, vandring,
kanot eller varför inte ett spännande
besök på Europas största rovdjurspark,
Orsa Rovdjurspark. Öppet hela året.
Ring oss så berättar vi mer.

Foton: Tommy Andersson

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

www.dalasmaker.se

0250 - 462 31
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På tapeten
KÄRLEKSFULL HYLLNINGSUTSTÄLLNING
Silversmeden och konstnären Karin Ferner och trädgårdsmästaren och blomsterdekoratören Andreas Graveleij har skapat
en kärleksfull hyllningsutställning till stillebenkonstens blommor, föremål och symbolism, fritt tolkat utifrån kreatörernas
olika bakgrunder.
– Det blir installationer inspirerade av 1600-talets stillebenmåleri. Att få göra detta i otroligt vackra rum tillsammans
med en konstnärlig förebild, och en ny vän, känns väldigt kul
och inspirerande, säger Andreas och berättar att ”Barockstilleben – på lekfullt allvar” visas i Linnés bröllopsstuga i
Falun 26 oktober–2 november.
Den som redan nu är nyfiken på Karins skapelser kan se
hennes utställning ”Glädje och grannlåt” på Rättviks konsthall till och med 8 september.
falun.se/varldsarvet-falun
knivatradgard.se
Instagram: Karin Ferner
ÄGGFORMAD BASTU FÖRGYLLER LÅNGBRYGGAN
I sommar är det inte bara solen som glittrar i Rättviken.
Säsongens snackis blir sannolikt konstverket ”Solar Egg” som
står placerat längst ut på Långbryggan under juni, juli och
augusti. Den vedeldade bastun rymmer åtta personer och
bastubad är kostnadsfritt, så passa på att boka en tid. Det
guldskimrande konstverket, som designats av den svenska
konstnärsduon Bigert & Bergström, har vunnit flera priser
och utsetts till en världsattraktion av Time Out Magazine.
riksbyggen.se/solaregg
MARIKA ODLAR EKOLOGISKA SNITTBLOMMOR
I Hamre utanför Hedemora har Marika Skye Undevik startat
en snittblomsodling med miljövänliga blommor, växter och
grönsaker i säsong.
– Jag kommer att ha öppet för självplock när blommorna
är färdigvuxna, var blomma har sin tid. Jag planerar även
att sälja till lokala florister och erbjuda enklare buketter på
marknader. Det går också bra att höra av sig om man vill
beställa säsongens bukett.
Marika har gått en kurs i ekologisk odling i Skattungbyn,
Orsa, och en floristkurs i Stockholm. Hon tipsar om att grönsaker kan bindas till ätbara buketter.
– Vad sägs om en bukett kål med lite lök och vitlök som
man kan äta upp efter någon dag. Det finns inga begränsningar när man gör vissa blomsterarrangemang, tycker
Marika som vill att landsbygden ska leva, med människor,
insekter och djur.
Facebook: Mörkkulla
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På tapeten
BLOMBOA — EN NYGAMMAL HANDELSTRÄDGÅRD
På en sluttning mitt i Bjursås ligger en liten handelsträdgård
som varit igång sedan 1940-talet. Nu har verksamheten fått
en nystart. Bakom ”Blomboa Trädgård & Musteri” ligger tjejerna Magdalena Jansson, Lisa Rönnow och Linn Grejs.
– Hos oss kan man handla egenodlade snittblommor,
sommarblommor och perenner samt buskar och träd. Vi vill
skapa ett utflyktsmål där man också kan ta en fika. Mycket
är egenodlat men vi köper också in en hel del, i första hand
lokalodlat och svenskt växtmaterial, berättar Linn.
Trion driver även företaget Groblad Garden i vilket de erbjuder trädgårdsdesign, anläggning och skötsel.
– Det är jättekul! Vi är alla utbildade inom trädgård och
tillsammans blir vi en bra kombination. Jag är trädgårdsmästare och har läst kurser i trädgårdsdesign, Magdalena har
utbildat sig till trädgårdsingenjör i Alnarp och Lisa är trädgårdsanläggare och uppvuxen bland odlingarna på Hultåsa
gård i Falun. Förra året startade vi ett mobilt musteri som
blev mycket uppskattat, så det kommer vi att åka runt med i
år också. Framöver vill vi gärna satsa på förädling av råvaror.
blomboa.se
TRE KERAMIKER I NY STUDIO
Senast i raden att etablera sig i det nya kvarteret Stationsgatan 6 i Leksand, är keramikern Pär Knutz tillsammans med
design- och konstnärsduon Hernandez-Sjöblom, Berenice
Hernandez och Andreas Sjöblom.
– Faktoritre är ett kreativt laboratorium och en keramikstudio där vi ger liv till våra idéer i lera och andra material. Här
kommer vi att designa och tillverka allt från bruksföremål till
abstrakta skulpturer. Vår tanke är också att kunna bjuda in
till workshops där man tillsammans med oss kan utforska sin
kreativitet och få prova på att arbeta med händerna. Framöver vill vi även arrangera workshops med inbjudna konstnärer och kreatörer från andra områden, berättar Berenice.
faktoritre.se
LITET GALLERI MED EXPERIMENTLUSTA
Vad gör man om man saknar en scen för samtidskonst i
Dalarna? Jo, man startar ett galleri hemma i källaren. Det
gjorde i alla fall paret Petra och Omid Massali i Borlänge och
nu belönas deras initiativ med kommunens kulturstipendium.
– Vi grundade Galleri Svarta Gran för att stärka kulturlivet
och tillgängliggöra smal konst till en bred publik som annars
inte skulle besöka ett konstrum. Här får man ta del av nya perspektiv och uttryck på den bästa samtidskonsten, säger Petra.
Under sommaren visas två utställningar: Karin Sandberg,
9 juni–28 juli, och Peter Johansson, 8 augusti–22 september.
svartagran.com
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Upptäck
vår Ginbar!
Även denna sommar har vi Gin & Tonic
inriktning i vår terrassbar, med massor
av nyheter i sortimentet. Välj mellan
50 olika gins och 20 olika tonics för att
hitta din favoritkombination.
Den fantastiska utsikten över Siljan och
de vackra omgivningarna på höjden får
man alltid som en liten bonus.

Terrassbaren öppnar upp
torsdagen den 20 juni.
För mer information, se vår hemsida
eller kontakta oss på 0248-511 50 eller
info@lerdalshojden.se.
Vi önskar er hjärtligt välkomna
till oss på Höjden!
Hotell Lerdalshöjden | Mickelsgatan, Rättvik | Tfn: 0248-511 50 | info@lerdalshojden.se | www.lerdalshojden.se

Med över 120 år i ryggen,
blickar vi nu framåt.
Vårt hjärta klappar för bygden och våra kunder är också grannar,
vänner och affärsbekanta som lever här. Att vi är nära innebär
att vi känner till och vill utveckla bygden, som vi kallar vårt hem.
Inte bara för nuvarande generationer utan även för framtida.
Tillsammans för bygdens bästa investering.
www.dalaenergi.se
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Varuhuset med det lilla extra för riktiga hem

de till
Erbjudan sare!
lä
Dalalivs

Café med
nybakat

Handla r
förch få5en0G0ysingke
o

a
linoljesåp
(0,5 liter)

Följ oss på
Facebook och
Instagram.

Exklusivt för Dalalivs läsare & kan ej kombineras med andra erbjudanden.

08-662 00 48 - Tidstrandsvägen 3, Sågmyra

sagmyrabyggnadsvard.se

BLIXTEN & CO OCH MONO MUSIC
PRESENTERAR

BENNY
ANDERSSONS
ORKESTER
HELEN SJÖHOLM
TOMMY KÖRBERG

LEKSAND
SAMMILSDALSGROPEN
ONSDAG 31 JULI
BILJETTER BLIXTEN.SE/BAO

www.blixten.se

BAO

www.monomusic.se
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SOMMARUTSTÄLLNINGAR X 3
HILDASHOLM, LEKSAND 22/6–1/9 Skulpturparken 2019 med Kina Björklund, Anna Wennerstrand, Inga Hjolhman och Lisa Hellrup.
hildasholm.org
MORA KULTURHUS t o m 9/8 ”Mästare i broderi”
med Margareta Djoos och Anna-Karin Jobs.
Facebook: Kultur i Mora
VERKET, AVESTA t o m 15/9 ”Festen” med bl a
Natasha Dahnberg, Maider López, Joana
Vasconcelos och Jacob Dahlgren.
verket.se

6/7–15/9 VANDRINGAR VID
GREJSANS FÄBOD
Nio tillfällen att följa med på guidade
vandringar från Grejsans fäbod till
Grejsanberget där lunch serveras. Här
njuter du av vyn över Amungen. Vandringen avslutas med fika på fäboden.
Mer info: 073-227 36 92
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MASSOR AV MIDSOMMAR
Dalarna dukar upp landets största
midsommarmeny med små och stora
firanden. På flera platser bjuds du även
in till blomplockning och bindning av
kransar och girlanger. Kom ihåg att
många av byarna kring Siljan reser sina
majstänger såväl veckorna före som
efter själva midsommarafton.
visitdalarna.se
29/6–7/7 MUSIK VID SILJAN 50 ÅR
Jubilerande musikvecka med
konserter i vackra och unika miljöer.
Folkmusik, klassisk musik, körmusik
med mera samt spelmansstämmor
och danskvällar ute i byarna.
musikvidsiljan.se

Foto: Ela Strand

•Kalendarium

21–22/6 SKINNARSPELET I MALUNG
En rolig och färgsprakande musikalisk fest!
Rune Lindströms Skinnarspelet är en fröjd för
öga och öra. Spelas på Brusgården i Orrskogen
i Malung. I huvudrollerna ser vi Hanna Hedlund
och Jakob Stadell.
skinnarspelet.com

14/7 TOMAS ANDERSSON WIJ
TILL SMEDJAN
I år är det 20 år sedan Tomas Andersson
Wij debuterade som skivartist. I mitten
av juli spelar han i Smedjan i Stjärnsund.
smedjanstjarnsund.se

Foto: Johanna Pettersson

14/7 KONSTPROMENAD
VID SILJANS STRAND
Upplev vackraste konstscenen för
en dag. Träffa konstnärer från hela
landet och handla deras verk som
satts upp på båthusväggarna i
Nusnäs, Mora.
Facebook: Konstpromenad
vid Siljans strand

1/8 NATT VID NÅSEN
Lyssna på kohorn, spilåpipa,
lockrop, vallvisor och tystnaden
där du står bland tända eldar
och marschaller påstranden till
sjön Stor-Nåsen, Vansbro.
tobaksspinnarstamman.se

17/7 GUSTAF NORÉN SOLO
Även i sommar bjuder konstnären Peter Flinck in till konserter och teaterkvällar i sin
ateljé i Stora Skedvi. I det fina
programmet finner vi bland andra Gustaf Norén som framför
en rad visor från Dalarna.
ateljey.se

21–26/7 BYGDEVECKA I ÄLVDALEN
En sex dagar lång festvecka där Älvdalens byar turas om
att visa upp sig. Ta del av mångfalden när det traditionella blandas med det nya: hantverk, lokala rätter, vackra
dräkter, musik, levande fäbod…
bygdeveckan.se

VISFESTIVALER
12–13/7
Malungsfors Visfestival
Plura Jonsson, Sonja Aldén,
Johan Eriksson m fl.
malungsforsvisfestival.se

17/8 Korså Visfestival
Tommy Nilsson, Anne-Lie Rydé...
korsabruk.se
9/8 FJARILL I GAGNEFS KYRKA
Prisad folkpopduo baserad i Hamburg. Aino Löwenmark, sång och
piano, återvänder till sitt Dalarna
med Hanmari Spiegel, fiol.
fjarill.de

Foto: Niclas Brunzell

27/7
Visfestivalen Kontraband
Moneybrother (bilden),
Anna Ihlis m fl.
visfestivalenkontraband.se

7/9 KULTURKALAS MED DALABAZAAR
Lördag fylld av kulturella aktiviteter och upptåg
i centrala Leksand. En nyhet är Dalabazaar, en
marknad med design, hantverk och återbruk.
leksand.se/kulturkalaset
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Vi serverar hamburgare för alla smaker,
även vegetariska och veganska, läckra
tillbehör, fräscha sallader, svalkande shakes...
Uteservering mitt i Leksand samt mat
för avhämtning.

Foto:

evahedlyphotography

Sommarhelger med
livemusik, DJ och dans

Foto:

Torget 7, Leksand . 0247-100 80

evahedlyphotography
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Museum • Trädgårdskafé • Butik

WWW.LARSSONHUS.SE

WWW.LARSSONHUS.SE
Klockaregatan
5, strax norr om Leksands kyrka
15 juni–1 september öppet dagligen 10–17
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Magasinet Falun 29 juni–25 augusti 2019
Öppet dagligen 11–17
WWW.LARSSONHUS.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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LEKSAND
HÄMTA
DALALIV
HÄR!

GÅRDSCAFÉET
KAFFEMAGASINET
LANTLIV
SILJANS KONDITORI

MORA
BORLÄNGE

HERMAN’S BISTRO
MAT & NOUGAT
ÖNSKEHUSET

FALUN

BYXSHOPEN
DALARNAS MUSEUM
NORRGÅRDEN INREDNING

GAGNEF

TULAVIPPAN

HEDEMORA

CAFÉ WAHLMAN

INSJÖN

IITTALA OUTLET
INSJÖNS VÄVERI

CAFÉ ZORN
MORA HEMSLÖJD
MORA BOKHANDEL
STIL

ORSA

SALUHALLEN I ORSA
SMIDGÅRDEN I FRYKSÅS

SÄTER

BOLLIE CAFÉ
MIG & ALICE

TÄLLBERG

DALECARLIA HOTEL & SPA
TÄLLBERGS LEVA & BO
TÄLLBERGS HEMSLÖJD

ÄLVDALEN

JOHANNAS FLORA

TURISTBYRÅER

RÄTTVIK

AVESTA, BORLÄNGE, FALUN,
GAGNEF, HEDEMORA, IDRE,
LEKSAND, LUDVIKA, MORA,
ORSA, RÄTTVIK, SÄLEN,
SÄTER, VANSBRO (Info Point
i Medborgarhuset), ÄLVDALEN

SMEDJEBACKEN

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.

FURUTORP INTERIÖR & DESIGN
FRICKS KONDITORI
HOTELL LERDALSHÖJDEN
SÖRLINS BOKHANDEL

BRÖDERNA BERGSTRÖMS

SVÄRDSJÖ

OMHULDA

Gör som över 11 000 andra
– gilla Dalaliv på Facebook!

Dalaliv önskar
dig en fin sommar!
Vi ses igen i november.
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400 m2 kultur- & byggnadsvård
serverat med 7 sorters kakor

café • återbruk av byggnadsdetaljer • hemgjord paj • äldre möbler
toscakaka • byggnadsvård • glass • trädgårdsservering • linoljefärg
goda sallader • barnvänligt • linoljesåpa • bullar • vintagefärg
rawfood • eget snickeri • grupper • rådgivning • lokalt
vegetariskt • linolja • gluten- och laktosfritt • tjära • biskvier

Stora Torget, Hedemora | Butik 070-541 14 43 | Café 073-759 58 53
Vard 8.30–18, lör 10–15 Caféet har även öppet alla röda dagar 12–15

