Vi har Sveriges mest
nöjda bankkunder
Visste du att:
Vi är den enda banken i världen med huvudkontor vid Siljan.
Vi har funnits sedan 1870 och är en av Sveriges stabilaste banker.
Vi har kontanter på våra kontor i Leksand, Rättvik och Insjön.
Oss äger ingen - vinsten återinvesteras i projekt för att utveckla bygden.

Vill du vara med?
Just nu ger vi 500 kronor extra till din
favoritförening i bygden när du blir ny kund
och Leksands Sparbank blir din nya huvudbank.
Läs mer på www.leksandssparbank.se/bytbank
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VI FLYTTAR! FRÅN DEN 7 DECEMBER
HITTAR DU OSS VID Z-TORGET I LEKSAND

LEE · KAFFE · ICHI · MOSS COPENHAGEN · ISAY · JACK & JONES
UGG · SELECTED · OBJECT · VOLUSPA · DR FAKE BRAND
HANTVERKAREGATAN 2, LEKSAND
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Skafferiet
FROSSA I GRÖNKÅL
Servera en klassisk grönkålsrätt på julbordet.
Intill Västerdalälven i Dala-Floda odlar familjen Wålstedt ekologisk grönkål som sedan
säljs i den egna gårdsbutiken. Du kan
också fråga efter Wålstedts
grönsaker i din matvarubutik.
walstedtsgard.se

BÖNOR FÖR KAFFEÄLSKARE
MIDVINTERGLÖGG
VÄRDIG VINNARE
Glögg med härlig blandning av
jordgubbar och blåbär. Drycken
har i år belönats med guldmedalj
i SM i mathantverk. Tillverkas av
Lotta-Boden i Orsa finnmark, precis
utanför Dalarnas landskapsgräns.
lottaboden.se

På Kaffemagasinet i Leksand serveras
aromatiskt kaffe malt på Lidingö
Rosteris ekologiska och handplockade
bönor. Köp med en påse hem från
kaféets skafferihylla.
kaffemagasinetleksand.se

TOMTEN ÄR GOD
Smaka på denna i ljus choklad och med detaljer av vit
choklad. Placera på gottebordet eller ge bort som
julgåva. Tillverkas för hand
av Åsa Eriksson på Dala
Choklad i Rättvik.
dalachoklad.se
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KNÄCKE AV KULTURKROCK
Pyramidbageriet i Dala-Järna gräddar
knäckebröd i vedugn enligt recept från
Dalarnas och Egyptens gamla bondekulturer. Här ett knäckebröd med smak
av bockhornsklöver.
pyramidbageriet.se

ALLA GODA TING ÄR TRE.

Jakobs Karin, den första bagaren i vår familj, föddes för
tvåhundra år sedan. Till julen bakade hon sitt finaste bröd
genom att blanda in vetemjöl i rågen. Precis som förr bakar vi
julknäcke enbart till jul.
I år kryddar vi julbordet lite extra med årets julbak smaksatt med
Grönkål och Kryddpeppar. Till ostbrickan har vi bakat ett tunt
delikatessknäcke bakat på vört och julens kryddor.
Den här julen bakar vi något gott för alla smaker.
God jul, önskar vi på Leksands Knäckebröd.
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På Stationsgatan 6 i Leksand växer ett nytt besöksmål fram. Här hittar du
Kaffemagasinet, Studio Skarp/Ylva Skarp, Crona Craft, Hälsopunkten och
CRONACRAFT
inom
kort Faktoritre. Här kan du fika, handla, inspireras och yoga.

Du hittar oss på Instagram och Facebook.

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

www.cronacraft.com
Webbshopen är alltid öppen!
Butiken Crona Craft på Stationsgatan 6 i Leksand har öppet

TORSDAG-LÖRDAG 12:00-16:00*
*Undantag kan förekomma pga studier, se facebook eller instagram för veckans aktuella öppettider.

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

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

Du hittar oss på InstagramHEMBAKT
och Facebook.
FIKA I MAGASINSMILJÖ!

PRESENTER, CHOKLAD, KAFFE M M
ATT GE BORT ELLER KÖPA HEM.

MODERN
SECOND
HAND

Öppet lördagar 12–16 ∙ Stationsgatan 6, Leksand
Instagram: @secondaire_secondhand ∙ secondaire.se

Stationsgatan 6, Leksand
www.kaffemagasinetleksand.se

KONST, KALLIGRAFI,
INREDNING & DESIGN

Stationsgatan 6, Leksand
Instagram: @ylvaskarp www.ylvaskarp.se
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#dalavego
Kulinariet i Stora Skedvi är ett centrum för småskaligt mathantverk. Här kan du handla
delikatesser i saluhallen, se när Skedvi Bröd gräddas för hand i vedeldade ugnar och
sätta dig till bords i restaurangen som drivs av Emma Bergqvist och Linus Andersson.
– I vår matlagning använder vi oss främst av lokala råvaror, som Roslunds potatis som
odlas nästgårds, och på menyn hittar du alltid vegetariska alternativ. Vi lägger
ned lika mycket kärlek i kompositionen och tillagningen av de gröna rätterna
som vi gör i våra andra rätter. Dagens lunch serveras tisdag till lördag.
Fredagar har vi kvällsöppet för förbokade gäster, berättar Emma.
kulinariet.se

#dalavego

Genom att tagga bilder på vegetariska eller
veganska rätter med #dalavego så tipsar
du andra om gröna matupplevelser från
Dalarnas caféer, restauranger och krogar.
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Gnocchi med
kålgrädde,
grönkål
och svamp
(4 PORTIONER)

GNOCCHI

1,3 kg mjölig potatis
2 ägg
5 dl vetemjöl
5 g salt

Skala och koka potatisen mjuk.
Pressa potatisen och blanda den med
ägg, mjöl och salt till en deg. Beroende på
potatissort kan det ibland behövas lite mer
mjöl än angiven mängd. Strö lite mjöl på
bakbordet och kavla ut degen till runda
längder som du sedan skär i cirka 1,5 x 2 cm
stora ”kuddar”. Lägg kuddarna i kokande
vatten. När kuddarna flyter är de klara.

KÅLGRÄDDE

200 g brysselkål
5 dl grädde
250 g surkål
salt & peppar
250 g kantareller
200 g grönkål

Koka brysselkålen lätt i saltat vatten
i en kastrull. Koka upp grädden i en annan
kastrull och tillsätt surkålen. Smaka av
med salt och peppar. Stek bort vätskan ur
kantarellerna och låt grönkålen steka med
mot slutet. Smaka av med lite salt och ställ
åt sidan. Stek gnocchin i smör eller olja så
att de får fin färg. Lägg sedan i den lättkokta
brysselkålen, de stekta kantarellerna och
grönkålen och avsluta med att blanda ned
kålgrädden. Vid servering toppar du med
riven parmesan, picklad rödlök och
bovete som rostas torr i stekpanna.
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Nyfiken på

Högsäsong för
mösstillverkaren
Hej Peter på Mössverkstan i Dala-Floda!
Hur kommer det sig att du hamnade i den
här branschen?
– För fyra år sedan frågade våra grannar,
Carina och Ove Collén, om jag och min fru
Anna-Maria var intresserade av att ta över
mösstillverkningen som de startade för 25 år
sedan, då Ove jobbade som resande skidsäljare. Han brukade ta med sig hemsydda pannband och mössor till fjällvärlden där de sålde
så bra att paret kunde starta en större tillverkning. Jag var redo för en ny utmaning och tog
chansen. Innan reste jag själv som säljare av
alpina skidor och hade kunder från Limhamn i
söder till Riksgränsen i norr. Det är enklare att
ha med sig en väska med mössor på säljresorna… Våra produkter tillverkar vi av material
som vi själva stickar och av tyger som vi
importerar från Europa. Vår sömmerska Malin
Axelsson fick vi på köpet. Hon sitter ”downtown”, mittemot ICA, där vi har lager och kontor. Om det blir en köldknäpp händer det att
vi ringer in hennes dotter Evelina som också
är utbildad sömmerska.
Förutom mössor erbjuder ni även andra
textila produkter.
– Ja, vårt fokus är mössor, men vi kan även
tillverka tröjor, ponchos, pannband, sjalar,
benvärmare, handledsvärmare… Jag är inte
så modeintresserad utan tänker mer på att
plaggen ska ha en funktion; som en värmande
ulltröja så man slipper frysa under midsommar

eller fjällturen. Nu skissar jag på en herrtröja
med raglanärm och mönster som går upp på
axeln, den hoppas jag blir populär.
Stickmaskinen var en dyr men nödvändig
investering.
– Vi ser att marknaden blir allt tuffare, de
stora aktörerna tar över mer och mer. Därför
var det nödvändigt att köpa en stickmaskin
som ger oss fler ben att stå på. Hösten 2018
fick jag nys om en maskin i England. Tack vare
flera grannar kunde vi baxa in den 1,2 ton
tunga maskinen i vårt gamla stall här hemma
på gården i byn Hagen. Sedan for jag till England på grundkurs. Första dagen satt jag som
ett frågetecken. Ämnet var svårt, liksom dialekten. I slutet av veckan tänkte jag ”hur ska
jag klara mig?”. När vi fått hjälp med installationen här hemma återvände jag till England
för att gå grundkursen ännu en gång. Nu kan
jag lägga in mönster i datorn, montera garn i
maskinen, har läst på om olika jacquarder och
stickningar, och lärt mig skapa egna mönster.
Det är ju en sak hur mönstret ser ut i dataprogrammet och en sak hur stickningen ser ut när
den kommer ut ur maskinen. Ibland tror jag
mycket på ett mönster och så blir det inte bra,
men så byter jag färg och så blir det jättefint.
Jag har tagit fram en mössa med mönsterinspiration från en dräktjacka från Västerdalarna.
Just den mössan finns att köpa på bland annat
Hjort-Olars Kafé här i Dala-Floda. Jag skissar
också på ett landskapsmönster åt en stor kund
som har beställt mössor till sitt 50-årsjubileum.
Tack vare maskinen kan vi hitta nya kundgrupper, till exempel företag som vill ha mössor till
sina anställda. Varför beställa reklammössor
tillverkade i akryl eller polyester i Kina eller Polen när vi kan erbjuda lokaltillverkade mössor i
ull eller ullblandning?
Var i Dalarna kan man köpa era produkter?
– Vårt fokus är fjällvärlden men vi säljer
också till flera mode- och sportbutiker i
hela landet och i Finland. I Stockholm har vi
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färgprover, då blir du helt ensam om att bära
den mössan.
Vad önskar du dig mest av allt nu?
– En lång och kall vinter och att vi kan utöka
tillverkningen så att vi får möjlighet att anställa en till sömmerska. Och så skulle det vara kul
att få inleda ett samarbete med en formgivare
i Dalarna och med någon stor kund i Europa,
tyskarna till exempel gillar både ull och svenska produkter så vi hoppas kunna ro i land en
sådan affär.
funwear.se

våra större kunder som Naturkompaniet och
Alewalds. En kul grej är att en butik i Lund
säljer många av våra mössor, de är populära
bland studenter. I Dalarna finns mössorna
bland annat hos Tällbergs Leva & Bo i Leksand
samt på Vanilj i Rättvik, Duvan i Hedemora och
Lundhags Fabriksoutlet i Insjön. Vi har ingen
egen fysisk butik i Dala-Floda men det går att
boka tid och komma hit och plocka i kartongerna. Här kan du även köpa prototyper och

Utlottning!
Vi lottar ut två grå mössor i 100 % ull
från Mössverkstan i Dala-Floda bland de
läsare som senast 31/1 2021 visar Dalalivs
omslagsbild (nr 4 2020) på Instagram eller
Facebook. Tagga inlägget med #dalaliv.
Vinnarna meddelas personligen.
Lycka till!

Handla tryggt i unika
och rymliga butiker
– separata ingångar
Gratis parkering

Vard 10–19 • Lörd 10–16 • Sönd 11–16 • Hemköp 8–22
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Ombilda till aktiebolag
Har din verksamhet fått sådan omfattning att det
är dags att ombilda firman till aktiebolag?
Då är det viktigt att planera och analysera vilka förutsättningar
som finns för att överlåta verksamheten till ett aktiebolag.
Svenska Standardbolag AB hjälper dig gärna med processen.
I vår tjänst ingår all formalia som krävs, som köpeavtal
avseende överlåtelse till aktiebolag, checklista, avregistrering
och nyregistrering för F-skatt och moms med mera.

Välkommen att kontakta oss så kan vi berätta mer.

info@standardbolag.se · 023-79 23 00 · www.standardbolag.se

Tradgardstorpet
Vaxter . Tradgard
Heminredning
Honung
från Trädgårdstorpets biodling

Ny
butik!

Veckans rätt, smörgåsar,
soppa, fika, matbröd m m.
Mat och fika i härlig
miljö året runt.

Tis–fre 10–18, lör 10–14

Kyrkbyvägen 11, Gagnef ․ 070-305 17 80
(Eklips hårstudio finns i samma lokal)

ICHI

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

KAFFE - ISAY - MOSS - CO´COUTURE
ROSENVINGE - LEE - TAILORED - SOLID
-

HVISK - EDBLAD
- RESTERÖDS

-
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INSPIRATÖREN
”Vardagsfunderingar från en hemmakär
odlingstoka som bor med sin man, hundar
och höns i Dalarna.” Så beskriver Antonia
Bellskog sitt Instagramkonto för de över
10 000 följare som njuter av hennes
vackra och färgrika fotografier.
Instagram: Antonia Bellskog

Jag älskar saffran och det finns inget mysigare
än att ta sig en lussebulle framför en sprakande brasa. Passa på att baka många – de går
snabbt åt!

Tryfflar är superenkelt att göra och det behövs
ofta inte mer än två eller tre ingredienser.
Dessa är gjorda på kokosgrädde och mörk
choklad och har sedan rullats i florsocker, kakao och krossade nötter respektive polkagrisar.
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Gå ut och plocka diverse torkade växter och
bind ihop dem till en krans. Jag har använt mig
av ormbunkar och sedan dekorerat med torkade fruktskivor, kanelstänger, torkade blommor
av sommarens elefantvitlök, eterneller, vallmokapslar och ett hemmagjort hjärta i keramik.
Även kottar och bär blir fina inslag i kransar.
Ta det du hittar helt enkelt!

Mina hundar gillar inte kyla och vinter speciellt
mycket men inomhus är det full aktivitet.

Titta lite extra på alla härligt frostiga dagar,
för visst finns det något väldigt lugnande med
snötäckta hus och landskap?
Skiva och torka citrus och äpplen. De går att
använda som dekorationer till både julgran,
fönster, kransar och bordsdukningar.

Kom ihåg att väcka förra årets amaryllislökar
eller köp nya för att få lite extra julstämning i
husets rum.

Du som har tapetbitar hemma sitter på en
guldgruva! Skapa fina dekorationer till gran
eller fönster genom att vika stjärnor av dem.
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KÖP EN BIT
AV DALARNA

dal ar nadesi gn. se

Unikt sortiment med hantverk & design från Dalarna.
Vi erbjuder tusentals produkter från över 60 leverantörer.
Välkommen att besöka vår butik i centrala Falun eller
handla i vår webbutik. Vi levererar över hela världen!

Vi är ny
InfoPoint
för Visit
Dalarna!

Åsgatan 26, Fal u n
0771- 30 03 22
info@ dal ar n ade s i g n . s e

Upplev skillnaden
för dina sinnens skull

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

Välkommen till Sinnenas SPA i Tällberg!

0247-508 00 · akerblads.se · info@akerblads.se
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ORD PÅ VÄGEN: TÄPP LARS

Tror du på tomten?
Tror du på tomten och trollen? Frågan kom från
en besökare i fäboden där jag bor med djuren
om sommaren. Njaa… Hur ska man förklara en
så komplex fråga för någon som bor i staden
med varmvatten i kranarna, elektricitet och internet dygnet runt, året runt. Jag bor i fäboden
fem månader om året, utan rinnande vatten
och elektricitet och jag lagar mycket mat över
öppen eld. Vi kommer ju från två olika världar,
besökaren och jag. Den ena varken bättre eller
sämre än den andra, bara helt olika sätt att leva
och se på livet och vardagen. Mitt svar blev:
– Nej, jag tror inte på tomtar och troll.
Men jag tror på upplevelsen av dem. Jag har
sett dem och jag har hört dem, men jag tror
inte på dem.
När det i slutet av sommaren börjar skymma
i skogen och dagarna blir kortare känns det
ibland som att skuggor och stenar får liv, det
tisslar och tasslar i mossan under stora granar
och månen kastar långa skuggor in över vallen.
De gamlas berättelser och historier kommer
nära. Den som då inte börjar fundera över
sanningshalten och möjligheten att historierna
faktiskt är sanna, är en dimension fattigare. Vi
väljer ju själva vad vi vill tro på: skvaller, nyheter, amerikanska presidenter, gudomligheter
eller utförsäljning på outletbutik. Själv tror jag
på vår möjlighet att välja det som är gott och
gör gott för oss själva och våra medmänniskor.
Det finns en historia om en tomte på Täppgården här i Malung. Den gården ska en gång
ha varit stor och präktig. Feta djur, dignande
kornbodar och fulla hölador. Men en höstmorgon, när Täppgubben kom ut på gårdsplanen
för att göra sitt morgonbehov, fick han se en
liten tomtegubbe komma dragandes på ett par
halmstrån han hämtat på åkrarna nere vid älven. Tomten kämpade och slet med halmstråna
tills han fått in dem på logen och gav sig iväg
neråt åkern igen för att hämta fler strån. Nästa
morgon fick Täppgubben se hur tomten kom
dragandes på ett stycke ved uppifrån skogen,
han stretade och drog tills han fått in vedbiten
i vedboden. Täppgubben, som var känd för att
vara försmädlig och dela ut syrliga kommentarer mest hela tiden, kunde inte hålla sig när han
såg tomten bli helt slut av att dra in ett litet
stycke ved i boden. Gubben gick mot vedboden
och ropade till tomten:

– Skulle det där göra någon skillnad? Det är
inte mycket du orkar inte!
Gårdstomten blev tvärilsken och hoppade upp
på den höga tröskeln in till vedboden och såg
stint på Täppgubben.
– Vad jag dragit hit ska jag också dra härifrån.
Så blev det. Nästa morgon när Täppgubben kom
ut för att göra sitt morgonbehov fick han se
tomten dra iväg med ett par halmstrån från gården. Samma sak var det morgon efter morgon
och det dröjde inte många år innan Täppgården
var lika fattig som de andra gårdarna runt omkring i Malung.
Det gäller att se det goda i det lilla och efter
bästa förmåga bygga den tillvaro vi vill leva i.
En skogspromenad är ett bra sätt att få ro att
tänka, fantisera och se på tillvaron.
Den vita mossan sticker upp som små moln
bland lingonriset på tallheden, mossan jag
brukar sätta runt hyacinterna när dagarna blivit
korta och det börjar dofta saffran och pepparkakor ända ut på vägen. Jag har sällskap i skogen av getterna och killingarna som börjar bli
fullstora nu, de noppar och äter en tugga här
och där: lingonris, blåbärsris och kala björkkvistar. Fast marken är frusen, istappar hänger från
grenarna över bäcken och det frasar kring mina
fötter, lyckas getterna hitta något gott att smaka på, och något roligt att klättra och leka på.
En stubbe att erövra eller en sten som blir ett
kungarike för en killing. Det fattas bara en liten
tomtegubbe med en lykta bland mina getter, så
skulle jag vandra i en levande julbonad.

Kulturentreprenör, tapplars.se
23/12 Uppesittarkväll med Täpp Lars &
Johan Eriksson, Facebook: Tid att lyssna
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Smide för din vardag

Helgkurser och workshops. För mer info, se carinassmedja.se

Carinas Smedja
Matsknutsväg 186, Borlänge ∙ carinassmedja.se ∙ 070-206 96 28 ∙ info@carinassmedja.se

Julöppet på
Busgården
Fre 27 nov, lör 28 nov,
fre 11 dec, lör 12 dec,
fre 18 dec & lör 19 dec
öppet kl. 12–18
Jag bjuder på fika och glögg.
Välkommen!

Morkarlbyvägen 3, Mora • 070-677 23 77
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ETABLERAD 1912

KÖKSBOD

TE

KAFFE

Smycken med
dalahästar i äkta silver
från 159kr

Krusbandshalsband
1150
kr
Daniel Wellington

PRESENTER

klockor från 995kr

Noggrant utvalda
produkter i en härlig mix

Zornsmycken i
guld och silver

Nyhet från
Från egen
vår egen
smedja
vår
smedja!

Dalarnas
landskapsblomma
499 kr
Ringar, hängen, örhängen och
armband i silver eller guld.
Finns i flera olika färger på stenarna.

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

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

RÄTTVIK
LEKSAND
FALUN

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

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

Organisationen finns
lokalt i både Leksand
och Stockholm.

ALL LEDARUTVECKLING SKER FRÅN
INSIDAN OCH BÖRJAR MED DIG SJÄLV
OCH DIN GRUPP OCH ER ORGANISATION.
HUR SER UTVECKLINGSPLANERNA
UT FÖR 2021?

- Hållbart ledarskap
- Värdebaserat ledarskap
- Grupphandledning
- Konflikthantering
- Visions- och
varumärkesutveckling
lindledarutveckling.se kontakt@louiselind.se 070-779 88 22
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Kropp
& själ

VÄLDOFTANDE

ROGIVANDE

Snyggt förpackade skönhetsprodukter från
Lantliv Inredning i Leksand. Flytande tvål,
body lotion och handkräm med naturliga och/
eller ekologiska ingredienser.
lantlivinredning.se

Handgjort doftljus av svenskt rapsvax med
frisk doft av jul. Faluföretaget Almgårdens
erbjuder ekologiska, allergivänliga och naturliga
produkter för hud, hår och hem. November ut
pop-up-butik på Åsgatan 20 i Falun.
almgardens.se

”Att våga är att förlora fotfästet
för en liten stund. Att inte våga
är att förlora sig själv.”
Søren Kierkegaard

KURS GER MEDIAL
VERKTYGSLÅDA
Är du redo att utveckla och
förverkliga dig själv genom att
fördjupa din spiritualitet? Ulrika
Nyström i Falun erbjuder den ettåriga kursen "Personal Spiritual
& Grow Transformation" som ger
dig en grundläggande medial
verktygslåda så att du lättare kan
förstå, leva med och använda din
spiritualitet. Ulrika har över 20 års erfarenhet av
att jobba med hälsa och att hjälpa människor,
såväl fysiskt och mentalt som själsligt och andligt.
ulrikanystrom.se
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RUTIGT ÄR RÄTT
I butiken Rätt Under i Rättvik finns
många sköna nattplagg, som denna
bomullspyjamas i trendigt mönster.
Facebook: Rätt Under

VILA ∙ INWEAR ∙ PART TWO ∙ MASAI ∙ SOYA
MOSH MOS ∙ FREEQUENT ∙ LINDHBERG ∙ SEBAGO

Din modebutik för
dam och herr med
brett sortiment och
personlig service
Välkommen!
Solblomman Mode
solblommanmode

Vardagar 12–18, lördagar 10–15
Norsgatan 24, Leksand ∙ 0247-129 00

Välkommen hem till oss!
Här kan du fika, äta, plugga, jobba eller helt enkelt bara umgås.

För mer information om event
öppettider & meny, se

Vi visar alla
LIF:s SHLmatcher.

Norsgatan 19, Leksand
Boka bord 0247-132 60
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Bara en av alla våra
privatleasingbilar

Unna dig bilen som passar dig perfekt
Med Hyundai Privatleasing kan du välja fritt mellan de flesta av våra modeller och alltid hitta precis den bil som passar dig och dina behov bäst.

IDAH STENBACK
Leksands Optik AB

Läs mer om våra många privatleasingmodeller på hyundai.se/privatleasing

privatleasingbilar

KONA: 4,9-8,2 l/100 km, CO2 129-187 g/km (WLTP). Bilen på bilden är extrautrustad. Pris exkl. metalliclack inkl. moms.
Vi reserverar oss för prisändringar och ev. tryckfel. Privatleasing gäller 36 mån, månadskostnader inkl. moms exkl.
uppläggnings- och aviavgift. Rörlig ränta. Max körsträcka 1 500 mil/år, övermil debiteras. Service ingår under avtalstiden
max 4 500 mil. Sedvanlig kreditprövning sker.

Hyundai Privatleasing

tleasingbilar

passar dig perfekt
easing kan du välja fritt mellan de

Hyundai Privatleasing

”Vi får mer tid
Bara en av alla våra
över till att
privatleasingbilar
driva vår dagliga
verksamhet”
Bara en av alla våra

KONA

Från 2 495

Unna dig bilen som passar dig perfekt
– Moderna uppko
Med Hyundai Privatleasing kan du välja fritt mellan de flesta av våra
mode
– Vinnare av flert

– Detaljer som ex
Läs mer om våra många privatleasingmodeller på hyundai.se/privatleasin

KONA

KONA: 4,9-8,2 l/100 km, CO2 129-187 g/km (WLTP). Bilen på bilden är extrautrustad. Pris exkl. met
Vi reserverar oss för prisändringar och ev. tryckfel. Privatleasing gäller 36 mån, månadskostnader
Unna dig bilen som passar dig perfekt
uppläggningsoch aviavgift.
ränta.den
Maxbilkörsträcka
1 500
mil/år,
övermil
Service
Med Hyundai Privatleasing kan du välja fritt mellan de flesta
av våra modeller
och alltidRörlig
hitta precis
som passar
dig och
dina
behovdebiteras.
bäst.
max 4 500 mil. Sedvanlig kreditprövning sker.
Läs mer om våra många privatleasingmodeller på hyundai.se/privatleasing
– Moderna uppkopplingsmöjligheter som Apple CarPlay™

En närmare
redovisningsbyrå

Från 2 495 kr/mån

KONA: 4,9-8,2 l/100 km, CO2 129-187 g/km (WLTP). Bilen på bilden är extrautrustad. Pris exkl. metalliclack inkl. moms.
– Vinnare av flertalet designpriser
Vi reserverar oss för prisändringar och ev. tryckfel. Privatleasing gäller 36 mån, månadskostnader inkl. moms exkl.
uppläggnings- och aviavgift. Rörlig ränta. Max körsträcka 1 500 mil/år, övermil debiteras. Service ingår under avtalstiden
max 4 500 mil. Sedvanlig kreditprövning sker.
– Detaljer som exklusiv ljudanläggning och head-up display

våra modeller och alltid hitta precis den bil som passar dig och dina behov bäst.

ivatleasing

Pris exkl. metalliclack inkl. moms.
dskostnader inkl. moms exkl.
ras. Service ingår under avtalstiden

Åkessons Bilcenter AB

NYHET!
BADRUMSUTSTÄLLNING

Limsjöänget 5, 793 31 Leksand
Tlf. 0247-125 50, info@akessonsbilcenter.se

– Moderna uppkopp

– Vinnare av flertalet

– Detaljer som exklus

Hyundai Lek
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Hyundai Leksand

Limsjöänget 5, 79
Tlf. 0247-125 50,

Limsjöänget 3, Leksand
0247-100 64
Vard 10–18, lörd 10–14

Limsjöänget 5
Tlf. 0247-125 5

Limsjöänget 5 0247-125 50

Åkessons Bilcenter AB

Slappna av! Vi hjälper dig att
skapa dina drömmars badrum.

Hyundai L

Åkessons Bilcenter AB

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

Julklappstips från Dalapop!
Musik från länet som släppts på vinyl.
Beställ på dalapop.se eller bengans.se

KENT-ALFS
Kent Alfs i
Studio 1976

STIKO
PER LARSSON
Flyktsagor

RAKETKLUBBEN
Raketklubben

THE
DISHONEST FEW

BACKBOONS

STIKO
PER LARSSON

Feberdröm

GAUPA

BRODER
HENRIK RAPP

Kap Farväl

Dishonesty Prevails

Burnout

Idioter lär oss
och vi lär varann

Missa ingen ny musik! Följ vår spellista
Dalapop – ny musik från Dalarna
på Spotify. Spellistan uppdateras en
gång i månaden med den bästa
musiken från den gångna månaden.
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En gammal handelsbod
mitt i Rättvik
Stiftsgården Rättvik
Byarna runt Siljan har egna recept och namn
på tunnbröd. I Rättvik kallas det tuttul
när man rullat ihop brödet med pålägg.
Vårt recept bygger på ett gammalt
Rättviksrecept. Tunnbröd funkar till allt!
Till frukost, som korvbröd och förrätt.
Ett måste på julbordet.

Vasagatan 12, Rättvik · 0248-109 37 · tuttul.nu

HEMSLÖJDEN
I
HANTVERKSBYN
RÄTTVIK
ÖPPEN VARJE DAG

Kl. 10-17.00

www.hemslöjdsbutiken.se
Tel. 0763-411 611
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Upptäck Dalarna, bo hos oss!
Trivsamt boende i naturskön miljö. God
mat, nära till Siljan, skridskor, lekplats
och mycket annat. Från oss är det nära
till mycket. Gångavstånd till centrum.
Välkomna!
www.stiftsgardenrattvik.se • 010-160 80 00

KONSTUTSTÄLLNING 28 NOV–10 JAN

SILVER
OLJA
GLAS
BERND JANUSCH
ANDERS STÅHL
KJELL JANSON

VÄLKOMMEN TILL
RÄTTVIKS HEMSLÖJD
VARDAGAR 10–18
LÖRDAGAR 10–14
Torget, Rättvik
0248-100 86
rattvikshemslojd.se

Station Grön Konst & Kafé hittar du i det
gamla stationshuset vid långbryggan i Rättvik.
Grönt fikabröd och enklare gröna lunchrätter.
Nya konstutställningar startar 16 jan och 20 feb.

Öppet alla dagar 10–15

Mer om utställningar och menyer på stationgron.se

JULSTÄMNING I VÄXTHUSET!

Julblommor, grupper, kransar,
snittblommor, pynt med mera.
Välkommen till oss!

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

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

DE VUXNAS
LÖGNAKTIGA LIV
Elena Ferrante
Norstedts

Giovanna råkar en
dag höra sin pappa säga: ”…hon
blir mer och mer lik Vittoria”.
Vittoria som är den avskydda
fastern, sinnebilden för fulhet
och elakhet. Detta kommer
att prägla hela Giovannas
vuxenblivande och hon blir
som besatt av att få träffa den
elaka fastern som bor kvar i
de fattiga delarna av Neapel.
Känslorna är så oerhört nära,
intensiva och pålitligt beskrivna. Storslagen läsning. (Lina)

POJKEN,
MULLVADEN,
RÄVEN OCH
HÄSTEN
Charlie Mackesy
Forum

I GRUNDEN GOD
Rutger Bregman
Natur & Kultur

Hur ofta hör vi
inte att människan är självisk? Att
vår civiliserade
sida bara är ett tunt skikt som
döljer vår naturliga vildsinthet
och våldsamma natur? Rousseau eller Hobbes, vem hade
rätt? I denna upplyftande bok
visar historieprofessorn Bregman hur modern forskning
gång på gång visar att denna
myt är falsk – att vi tvärtom
i de svåraste situationer tar
fram våra allra bästa sidor.
Behövlig läsning! (Alexander)

SAMLADE VERK
Lydia Sandgren
Albert Bonnier

Martin försöker
skönja brytpunkterna i sitt liv. Hans
barn, Rakel och Elis som nu
blivit vuxna, Gustav som är
borta, Cecilia likaså. Han blev
förläggare, inte författare.
Gustav blev den store konstnären som han avsett, Cecilia
försvinner efter sin avhandling. Vad var det som hände?
Episkt berättande om vänskap,
kunskap och sökandet efter en
mamma. Fantastiska porträtt
& beroendeframkallande!

”Vad är det modigaste du
nånsin sagt? frågade pojken.
Hjälp, sade hästen.” På strövtåg i naturen, som är både
skrämmande och vacker,
utbyter de tankar och kommer
varandra nära. Denna fullkomligt underbara bok kan läsas
med alla, oavsett ålder. Från
början, eller bara slå upp, det
spelar ingen roll. Jag gråter
och skrattar och påminns om
hur svårt det kan vara att bara (Lina)
vara människa. Att visa sig
sårbar, vara snäll. Också mot
sig själv. (Alexander)
I SAMARBETE MED
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JAG KAN HA FEL
Björn Natthiko
Lindblad
Bonnier Fakta

Natthiko betyder
”Att växa i visdom” och namnet Björn fick
han när han blev skogsmunk
och levde i olika kloster i
Thailand, England och Schweiz
i 17 år. Efter att han ”kåpade
av” har han föreläst om sina
erfarenheter, vilka nu äntligen
samlats i en bok. Anekdoter
och minnen som rymmer visdom för oss alla att betänka
och ta med oss i livet. Att inte
tro på allt vi tänker, att våga
släppa behovet av att ha rätt.
Varmt och fint! (Lina)
EN MAGISK JUL
PÅ HOGWARTS
J.K. Rowling
Rabén & Sjögren

Vem hittar gyllene kvicken? Kommer du få
Hermiones tidvändare?
I denna magiskt vackra kalender får du vänta in julen i
stora salen under den fantastiska pop-up-granen. Varje dag
hittas ett nytt ikoniskt föremål
från berättelserna som hängs
i julgranen ända fram till den
25(!) december. Dessutom
innehåller den en bok med
julkuriosa, bilder och roliga
anekdoter från filminspelningarna. (Alexander)

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

Utveckla ditt företag
tillsammans med Almi
Kreativitet och drivkraft är viktiga egenskaper
när du ska skapa ett företag.
För att lyckas kan du behöva kapital till dina
satsningar eller nya insikter från erfarna
rådgivare. Det finns hos oss på Almi.
Vill du veta mer? Hitta oss på almi.se/dalarna

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

Bibliotek,
museum
& arkiv

Upptäck vad vi har att erbjuda på
vår Facebooksida eller besök
www.leksand.se/kultur

Boka boende till

JUL & NYÅR!
Enkelrum 500 kr/natt*
Dubbelrum 650 kr/natt*

*Avresestäd 300 kr/rum tillkommer
Hyra av lakanset med handduk 100 kr

Ring 0247-648 00 eller e-post info@leksandsfolkhogskola.se
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Äventyr året runt i vackra Furudal!
Upplevelser utöver det vanliga!

RETROSHOPPING I
CENTRALA FURUDAL

GOTT FIKA TVÄRS
ÖVER GATAN!

UNIKT BOENDE MELLAN
TRÄDEN MITT I SKOGEN!

Kombinera ett unikt och bekvämt boende med någon av
de många aktiviteter som står till buds.
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NAMN Håkan Brattlöf
BOR Avesta
INSTAGRAM hakanbrattlof
Som nybliven pensionär, efter ett yrkesliv
som bland annat fotolärare, kan Håkan
Brattlöf ägna mer tid åt sina stora intressen
i livet: att spela trummor och att fotografera. Surrealistiska motiv har blivit hans
kännetecken.
Din fotokonst berör. Bilderna bär ofta på
ett budskap. Berätta om bilden med hästhuvudena, ”Music while Working”, som fått
mycket uppmärksamhet!
– Jag kände mycket för en orättvisa som
jag bara var tvungen att bildsätta. Jag funderade mycket på att kvinnor alltid jobbat
så mycket, dubbeljobbat, och dessutom fått
sämre lön för lika arbete. Det är oftast kvinnorna som får dra lasset. Bilden är tagen på
stranden av Storsjön i Avesta och mina söner
och en väninna ställde upp som modeller. Till
rekvisita raggade jag fram en trumpet, köpte
hästhuvuden av plast och fyndade ett par
klänningar i en second hand-butik. Det är en
enda bild, inget hopplock, och den har visats
på Höstsalongen på Fotografiska i Stockholm.
Du vurmar för porträtt av karaktärsfulla
gubbar.
– Ja, det är min passion att fotografera
skäggiga gubbar som bär på en historia.
Ibland letar jag efter dem och ibland dyker
de bara upp. Men det går ju inte att bara
gå fram och trycka av en bild, det gäller att
skapa kontakt först och ibland händer det
att jag blir hembjuden till dem. För mig är
berättelserna om männens liv minst lika intressanta som själva fotograferandet av dem.
Jag inspireras av Anders Petersen och Daido
Moriyama, två välkända fotografer som tar
svartvita, råa och ganska tuffa bilder.
Du har aldrig långt till en kamera?
– Nej, jag bär alltid med mig en liten kompaktkamera i fickan så att jag lätt kan fånga
ögonblicksbilder. Kameror hittar jag för en
tusenlapp på Blocket och sen använder jag
dem tills de går sönder. Bilderna behandlar
jag i Photoshop och Lightroom. Och visst kan
jag längta tillbaka till tiden i mörkrummet,
det hade ju sin tjusning att stå halva nätterna och framkalla bilder.
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I ALBUMET
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Julhandla tryggt hos oss!
Butiken är redan fylld av
julinredning och julklappar.
Välkommen!

Kontakta oss när det gäller

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

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@insjonsvaveri.se

Butiken är öppen: Vardagar kl 10 – 18 • Lördagar kl 11 – 14

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

LÅT OSS HJÄLPA DIG
ATT FÅ OCH SPRIDA
JULGLÄDJE MED
VÅR BLOMSTRANDE
JULSTÄMNING
Vackra julgrupper, glimrande buketter,
smakfull choklad, inredning, presenter m.m.
Hör av dig så hittar vi ett bra sätt för dig att
handla tryggt hos oss i dessa pandemi-tider.

Insjön ∙ Skolvägen 10 ∙ 0247-400 32
Leksand ∙ Norsgatan 23 ∙ 0247-79 74 43
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Är du rätt
försäkrad?
Dags att se över dina försäkringar?
Har du bytt bostad, byggt ut eller kanske
skaffat mer prylar i hemmet, då är det dags
att se över dina försäkringar.
Ring oss på 023-930 00 så hjälper vi dig.
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På tapeten
1. CRÊPERIE PÅ HJUL
Den tysk-franska familjen Michels på Sollerön
har startat ”À la Française”, en foodtruck från
vilken de serverar franska crêpes och galetter.
Vad sägs om en matig ”Provençale” med squash, paprika, färskost, lax och herbes de Provence? Eller föredrar du en söt Nutella-crêpe?
Foodtrucken har fått ett stamställe vid öns
Coop-butik, men kan också dyka upp på andra
platser i Dalarna, så håll utkik. Bienvenue!
Instagram: creperie_a_la_francaise

2. SUCCÉ FÖR HANNAS FEELGOOD
Insjöförfattaren Hanna Blixt, som tidigare
skrivit barnlitteratur, har nu även gett ut en
debutroman för den vuxna publiken, ”Glasveranda med sjöutsikt”. Boken blev snabbt en
läsarfavorit när den gavs ut i september. En
andra upplaga fick genast tryckas och boken
klättrade direkt upp till andraplatsen på Storytels topplista där den placerade sig mellan Jojo
Moyes senaste roman och Delia Owens ”Där
kräftorna sjunger”. I boken följer vi Nora som
efter en havererad relation i Stockholm återvänder till Leksand där hon tillbringat många
barndomssomrar och där hon startar ett nytt
liv. Lättläst berättelse innehållande en stor dos
snö och dalaromantik samt stugmys och en
snygg granne… Andra boken om Nora är redo
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för tryckpressarna och ges ut våren 2021. Dessutom kan Hannas unga läsare se fram emot
en ny spännande historisk trilogi som hon nu
skriver ihop med maken Jakob Blixt.
hannablixt.com

3. FIKA PÅ SNICKERIET
I våras fick Eva Agge Erkers en idé som skulle
komma att berika familjeföretaget Leksandsstolen i Siljansnäs. Eftersom Eva älskar att
baka öppnade hon ett litet kafé i utställningslokalen intill snickeriet. Sittplatser fanns det ju
redan gott om.
– Jag tyckte att det behövdes ett åretruntöppet kafé i Siljansnäs, och så ville jag se lite mer
folk. Våra besökare uppskattar att vi serverar
hembakt fikabröd och smörgåsar i en annorlunda miljö och vi har redan fått flera stammisar. Kom hit på kaffe med kaka och provsittning av våra Leksandsstolar, hälsar Eva.
leksandsstolen.se

4. FRÅN BILSKROT TILL DALAHÄST
Dalaföretaget Bilkompaniet låter uttjänta,
miljöfarliga och skrotade bilar återuppstå som
dalahästar gjutna i järn på Tierps Järnbruk,
som ligger ett stenkast från Dalälvens mynning
i Östersjön.
– Vi kommer att sälja två storlekar av gjutjärnshästarna och de är extremt välskapta,
ståtliga och tunga. De kan med fördel placeras
i eldstäder, som inredningsdetalj i hemmet
eller som konstverk i trädgården. Om du ställer
hästen utomhus får den med tiden en vacker
patina av rost, tipsar Jonas Estéen, ägare av
Bilkompaniet i Leksand och Mora samt Nils
Olsson Dalahästar i Nusnäs.
nilsolsson.se

5. NY BUTIK 1: TRÄDGÅRDSTORPET
När Handelsbankens gamla lokal i Gagnefs
kyrkby blev ledig förverkligade Maria Svedlund
en gammal dröm. I oktober öppnade hon dörren till presentbutiken Trädgårdstorpet.
– Här kommer jag att erbjuda lite av varje,
som växter/blommor, krukor, ljus… Och i den
mån jag hinner även kransar, stickade vantar
och honung från min egen bigård. Butiksnamnet tog jag från mitt eget hem som jag kallar
Trädgårdstorpet, det är där jag finner ro.
I samma lokal driver Maria även Eklips Hårstudio där hon jobbar som frisör och nagelterapeut. Bland annat har hon investerat i en massageschamponering som ger skön avkoppling.
Facebook: Trädgårdstorpet

6. NY BUTIK 2: ELSAS BÖNOR & BLAD
Floristen och trädgårdsanläggaren Anna Eriksson har öppnat butiken Elsas Bönor & Blad på
Borganäsvägen 31 i Borlänge.
– Jag tog chansen att starta eget när min
tidigare arbetsplats, en blomsterbutik på Kupolen, lade ned och arbetsgivaren erbjöd mig att
köpa butiksinredningen. Jag valde att flytta in
i en lokal längs en av gågatorna eftersom jag
tror att handeln här kommer att leva upp igen
när högskolan flyttar hit. I butiken säljer jag
krukväxter, snittblommor, inredning och skafferiprodukter som salter, marmelader, skorpor,
kaffe och te, berättar Anna som nu förbereder
julgrupper med bland annat sin egen favoritblomma, amaryllisen.
Facebook: Elsas bönor och blad
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Dalarnas Hemslöjd
Stora Torget
791 71 Falun
023-151 31
dalarnashemslojd@telia.com

JULENS BLOMMOR,
KRANSAR OCH PRESENTER!
För öppettider se knivatradgard.se •

•

Kniva 51, Falun • 070-158 00 73 • info@knivatradgard.se

LÄNGDSKIDOR
CYKLAR · BIKEFIT
CYKELVERKSTAD
SKIDVERKSTAD
FRILUFTSLIV
inredning ∙ möbler ∙ kläder ∙ smycken

Slaggatan 11, Falun · 023-638 62
cykellangd.se
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Krongårdsvägen 16 vid FALU Gruva
023-702 24 40 norrgardeninredning.se

GJUTHUSET

Café & butik

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

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

5 december
öppnar
Dalarnas
museum
Mer information finns på
våra sociala medier.

Fri entré • För öppettider:
www.dalarnasmuseum.se

Falu Ljusstöperi
& Butik

Stöp ljus tillsammans!
Boka tider nu till våren 2021.

Affairfalun

Jul på

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

Åsgatan 6 D, Falun 076-022 87 15
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B ju rs ås

Renbiten Deli
– unik delikatessbutik
Välsorterad butik med vårt eget renkött,
viltkött, vildfångad fjällfisk, de bästa
ostarna och många andra delikatesser.
Nyhet!
Julbordslåda
med köttbullar,
prinskorvar,
”julskinka” m m
Allt från renen.

Julklappstips!
Ge bort en
julgåva fylld med
delikatesser.

Allt för en
God Jul
Åsgatan 18, Falun • 023-122 30
renbiten.se

UPPLEV DALARNA MED OSS I VINTER!

* SnöskovandringAR * sparksafari * mörkervandring * SKOGSBAD & SOPPA *

VIll du göra någon

annan glad?

och
köp ett värdebevis
rd
ge bort en minnesvä
.
lse
ve
ple
up
dala
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www.greenowltravel.se
Följ oss gärna på
Facebook och Instagram

UPPLEV DALAKONST

31/10–6/1 Höstsalong
Dalarnas Konstförenings höstsalong visas i Falu Gruvas konsthall.
Årets tema är “Under jord”.
dalarnaskonstforening.se
29/11–21/12 Julsalong
Mångfald av uttryck och material
i Borlänge biblioteks konsthall.
borlangekonstforening.se

Verk av Annette Brosset (Styx) och Klas Wrange (Spegling av
gruvdrift) visas under höstsalongen Falu Gruvas konsthall.

VINTERKRYSSNING
PÅ SILJAN

•Kalendarium

Överraska med en julinspirerad
middag med levande musik ombord
på ångbåten S/S Engelbrekt:
28/11 Pelle Lindström med vänner
5–6/12 Stefan Ljungqvist och
Ingemar Ihlis
(29/11 enbart middag)
steamship.nu

4–5, 11–12 & 18–19/12
JULSHOW MED
THE HEBBE SISTERS

Dössberget i Bjursås serverar en
julinspirerad meny med underhållning av musikalisk syskontrio.
dossberget.se

11/12 TIBBLE
TRANSSIBIRISKA

Ett av Sveriges största
gypsy-/balkanband ger
fartfylld spelning på Hotell
Lerdalshöjden i Rättvik.
folkmusikenshus.se
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leva & bo

INREDNING PRESENT CAFÉ
Vill du
besöka oss
utanför ordinarie
öppettider?
Ring så ordnar
vi det!

Tor–fre 14–18, lör–sön 11–16
Öppet alla helgdagar.
Varmt välkommen in!

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

Bagarstugans
gårdscafé
· Ekologisk mat och fika
· Närproducerat i säsong
För öppettider se
bagarstugansgardscafe
Information och bokningar
070-757 17 45

butikinnergarden
070-656 87 37

Hantverksgården på Klockargården i Tällberg • Öppet året runt
82

HEDEMORA

SMEDJEBACKEN

BLOMSTERSTUGAN
CAFÉ WAHLMAN

HÄMTA
DALALIV
HÄR!

BRÖDERNA BERGSTRÖMS

SVÄRDSJÖ

INSJÖN

INSJÖNS VÄVERI
LUNDHAGS FABRIKSBUTIK

LEKSAND
AVESTA BIBLIOTEK

BORLÄNGE
BJURSÅS
FALUN

AFFAIR
BYXSHOPEN
DALARNA DESIGN OF SWEDEN
DALARNAS HEMSLÖJD
NORRGÅRDEN INREDNING

GAGNEF

ICA DALA-FLODA
TULAVIPPAN

TÄLLBERG

ATELJÉ VÄVGLÄDJE

INNERGÅRDEN
TÄLLBERGS LEVA & BO

MORA

VANSBRO

KOLLEKTION
RYGGÅSSTUGAN

CAFÉ ZORN
GUMMAN GRÖN
MORA HOTELL

DÖSSBERGETS VÄRDSHUS

SÅGMYRA BYGGNADSVÅRD
KULINARIET
MIG & ALICE

LUDVIKA

HERMAN’S BISTRO
MAT & NOUGAT
ÖNSKEHUSET

SÅGMYRA
SÄTER

GÅRDSCAFÉET
KAFFEMAGASINET
LANTLIV
SILJANS KONDITORI

AVESTA

OMHULDA

ÄLVDALEN

ORSA

JOHANNAS FLORA

SALUHALLEN I ORSA
SMIDGÅRDEN I FRYKSÅS

RÄTTVIK

FURUTORP INTERIÖR & DESIGN
FRICKS KONDITORI
HOTELL LERDALSHÖJDEN
SÖRLINS BOKHANDEL

Dalaliv ligger även ute på många
andra caféer, butiker och hotell
i Dalarna. Samtliga nummer av
Dalaliv hittar du på dalaliv.se.
Följ Dalaliv året runt på
dalaliv.se och Facebook.

Nästa nummer
VÅRINSPIRATION
med Andreas
Graveleij på
Kniva Trädgård

Dalaliv
hälsar på
Amanda
Bergman

PORTRÄTT:
KATARINA SAKRISSON
…och mycket mer
inspirerande läsning.

Vi ses i mars!

8 38 3

Upplev vintern
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!

Jullov!

Överraska barnen med
besök på Sagolandet Tomteland
och Orsa Rovdjurspark.
Vi har paketerbjudanden!

Aktiviteter

Ät som Anders Zorn eller provsmaka
goda drycker och lyxig choklad. Vi har
även flera vildmarksaktiviteter för dig
som vill njuta av dalanaturen.

0250-59 26 50 • morahotell.se

