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BRUKA DESIGN ∙ HOUSE DOCTOR ∙ KLONG ∙ MATEUS
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
SOAKED IN LUXORY ∙ AJLAJK ∙ ROSEMUNDE
med flera...

Lifestylebutik
med ett brett
utbud av
inredning
& kläder
på 200 m2.
Välkomna!

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

BILDEN ÄR TAGEN AV STYLISTEN CATARINA SKOGLUND I HENNES HUS I GÖTEBORGS SKÄRGÅRD, OCH FÖRESTÄLLER DOTTERN PENNY, 2 ÅR.
KRANEN ÄR MORA ONE, DESIGNAD AV THOMAS SANDELL. FÖR MER INSPIRATION, FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM: @mora_armatur

Runt den här kranen pågår livet.
Ett liv där man nyss kommit in från en dag i trädgården.
Med fuktig jord under naglarna och nya, ömtåliga plantor i rabatterna.
En köksstol dras fram till diskhon, det är dags för vattenlek.
Vattnet strilar, droppar och stänker. Det får fylla en
kantstött kopp till bredden, och plötsligt finns ett badkar till den lilla,
blå fågeln i plast. Fågeln flyter, vattnet blöter ner
klänningen och de bara sommarfötterna. Eftermiddagssolen tittar
in genom fönstret. Alldeles snart är middagen klar.
Imorgon är en ny dag, och livet runt kranen fortsätter.

Våga visa
vem du är!

Jag hjälper dig att hitta en personlig stil med underbara tyger från hela världen.
Allt handskräddas i min butik och ateljé i Gassarvet, Siljansnäs.
Ring för öppettider.

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

Att välja vem
man vill gynna
Under en utflykt i svampskogen berättar svärmor att hon nyligen
besökt en liten handelsträdgård. Det var utförsäljning av sommarsäsongens blomster, och svärmor som har mycket gröna fingrar
fyndade många växter till liten peng. ”Och inte nog med det. I en
liten stuga vid trädgården bjöd ägarinnan oss på fika och där fanns
också hyllmeter med trädgårdslitteratur att bläddra i”, sa hon medan
hon skruvade upp locket på kaffetermosen.
Och det är precis sådana möten och upplevelser som Dalaliv vill
fånga och uppmuntra till. Till syvende och sist handlar det ju om vem
du som kund väljer att gynna. För visst gör det gott ända in i hjärteroten att stötta en företagare som brinner för sin idé eller dröm, en
person som delar med sig av goda råd och ger ett fint bemötande.
Nästa gång är det kanske du som behöver lite stöttning. Om vi alla
gör medvetna val när vi handlar eller beställer en tjänst så ger det
oss en mångfald av roliga och unika butiker, företag och platser att
besöka.
Nu lägger vi snart ännu ett år bakom oss, magasinets fjärde.
2018 kommer Dalaliv ut inför påsk, midsommar och jul. Stort tack
till alla annonsörer, utan er skulle vi inte finnas, och varmt tack till
alla läsare som hör av sig till oss från landets alla hörn. ”Om ni bara
visste vad Dalaliv är omtyckt” och ”jag blir glad av varje sida” är ett
par av alla reaktioner vi nås av. Tipsa oss gärna om säsongsaktuella
produkter/aktiviteter och spännande människor som vi kan lyfta på
våra sidor nästa år.
Vi önskar dig en fin vinter!
Åsa Pellas med Lina Rörvall
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Omslagsbild
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Upplaga
15 000 ex.
Tryck
Strands Grafiska
Dalaliv hem i brevlådan?
Skriv ditt namn och din
adress på ett kuvert
(C4) och frankera med
28 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

Vi reserverar oss för
eventuella tryckfel.
55

Säsongsmix
Låt oss bjuda på ett par sidor med årstidsaktuella
produkter som vi handplockat från några av
Dalarnas fina företag.

FÄRGKLICK
Mössan Ullrik i 80 % ull och
fleecefoder. Här i färgen vin,
en av säsongens nyheter från
Mössverksta’n i Dala-Floda.
Tillverkas i Dala-Floda och finns
i många färger.
funwear.se

SKRÄDDARSYDD
NYTT FRÅN TOLFESBO
Stickad sjal med stora tofsar i
ändarna. Designad av Susanne
Tolfesbo i Falun och tillverkad i
100 % alpackaull. Finns i vit
och svart.
tolfesbo.com

FOLKLORESTIL
I Jenny Aspengrens inredningsbutik i Tylla,
Borlänge, hittade vi detta snygga kuddfodral ur Affaris kollektion Gustav.
gardsbutikenvidalven.se
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Varm och skön när vintervinden
viner är denna fodrade kappa i ren
ull. Kappan sys i olika färger och
längder. Allt skräddat i Siljansnäs
efter kundens mått.
pirjodesign.se

RYMLIG MED ROSOR
En kall vinterdag vill man krypa in under denna
filt i 100 % ull. Designad av Anki Hedén i
Skattungbyn och vävd på norska Röros Tweed.
Finns i djupröd/koksgrå och natur/ljusgrå.
gurlidesign.se

AVSKALAD FORM

KRUSBAND
Silverhänge med
dräktinspiration, ur
serien Dalecarlia of
Sweden. Tillverkas
i Rättvik och finns
i silver, rött, svart
och blått.
dalaguldsmide.se

Nyhet från Mockfjärdsbaserade Melo
Studio. Serien Keramik Sand är formgiven
av keramikern Ida Svärdström, Svärdsjö.
melostudio.se

KURBITSKNOPPEN

NÄR DET GÅR HETT TILL
Från Svenska Läderinredarna i Mockfjärd
kommer denna nyhet. En grytlapp i ekologiskt garvat läder med dalahästmotiv.
Finns i sex olika färger.
laderinredarna.se

Ljusstake av fura målad
med linoljefärg. Ritad och
tillverkad av AnneLie
Karlsson på Norea
Form & Snickeri
i Siljansnäs.
Finns på Presenta
i Leksand och
Dalarnas Hemslöjd
i Falun.
norea.nu

DALAROS
Ros för värmeljus smids av
smeden Vesa Saarelainen i
Siljansnäs. Rosen består av två
lösa delar som går att använda
separat eller tillsammans.
saarelainen-form.com
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Oleana

jul på
kniva trädgård

Sägen

Paradisverkstaden

KRANSAR, JULBLOMMOR,
KRUKOR & JULSTÄMNING
18 nov–17 dec • Fredag–söndag 10–16
K N I VA 51 • 0 2 3 -7 7 11 11 • K N I VAT R A D G A R D . S E

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

Falu Ljusstöperi & Butik

Stöp ljus tillsammans

Ta med vännerna och tillbringa fem timmar i vårt ljusstöperi. Mat och dryck ingår i aktiviteten.
Med dig hem har du minst 30 raka ljus och ett grenljus. Boka nu! Våren mars–maj.

Varmt välkommen!
För butikens öppettider se www.faluljus.se
Bondegatan 19, vid Gruvrondellen · 023-634 55
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design från Dalarna
Ylva skarp ∙ Pappelina ∙ TOLFESBO ∙ Sara O Roth
Krongårdsvägen 16, FALUN

023-702 24 40

norrgardeninredning.se

Gjuthuset med uthus & stall, Falu Gruva.

Öppet alla dagar
www.faluantik.se
info@faluantik.se

Gjuthuset
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Slädtur med middag

Åk häst och släde i facklors
sken, genom Grönklittskogen
till Fryksås fina fäbodmiljö.
På Fryksås Hotell serverars
en värmande viltgryta och
dessert. Middagstur bokas via
Orsa Grönklitt, övriga slädturer
bokas via Liljeholmens bondgårds Facebooksida.
orsagronklitt.se

Hundspannsäventyr

Följ med Frasse Hed och hans
Siberian Huskies på en tre
timmar lång fikatur i Koppångens vackra natur. Du får
hjälpa till med både matning
och selning av hundarna.
Kanske vågar du prova på att
köra ett eget spann?
Facebook:
Hundspannsäventyr i Dalarna

Vinterfiske för alla sinnen

Följ med på halvdagstur
på dalasjö. När fiskedonen
riggats njuter du av eldens
sprakande. Du kan också prova fiskelyckan med pimpelspö.
Fångsten tillagas sedan över
öppen eld och avnjuts i det
fria. Riktar sig till dig som vill
känna naturens kraft.
naturligtliv.se

GÖR NÅGOT MINNESVÄRT OCH ANNORLUNDA I VINTER. HÄR TIPSAR VI OM AKTIVITETER
SOM DU KAN UPPLEVA PÅ EGEN HAND ELLER TILLSAMMANS MED VÄNNER OCH FAMILJ.
KONTAKTA RESPEKTIVE STÄLLE FÖR AKTUELLA DATUM/TIDER SAMT BOKNING INNAN BESÖK.

Skridskotur med bastubad

På Flosjön i Dala-Floda plogas
varje år en minst fem kilometer lång skridskobana.
Efter turen kan du värma dig i
vedeldad bastu. Är du modig
doppar du dig i isvaken. Kombinera gärna med en måltid
eller övernattning på mysiga
Dala-Floda värdshus.
dalafloda-vardshus.se
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Ridtur med glögg

I den gamla bruksmiljön kring
Hyttornas hästgård i Skenshyttan erbjuds ridning på Islandshästar. Från första advent till
och med mitten av januari kan
grupper på 2—6 personer
boka ridtur med efterföljande
glögg med tillbehör.
hyttornashastgard.se

Snöskovandring med renar

Upplev känslan att vandra
på snöskor tillsammans med
tama renar i gammelskogen
i Grövelsjöfjällen Njut av
fridfullheten kring elden och
lär dig om samekulturen till en
kopp samiskt kaffe och olika
delikatesser av renkött.
renbiten.se

Ägg från din närhet!
• Enbart från frigående och KRAV-produktion
• Brett sortiment i hög kvalité
• Tydlig ursprungsmärkning
• God djuromsorg
• Korta transporter med leveranssäkerhet
• Certifierade enligt: ISO 14001 Miljö samt
BRC/Livsmedelsäkerhet och KRAV-produktion
samt Svensk Äggkvalité
• Egen Östersjöfond
Erbjuda de godaste
äggen och den bästa
djurhållningen med så
liten påverkan av vår
gemensamma miljö
som möjligt!

ÄGG

Våra visioner:

FR Å

NG

I DIN NÄRHET
ÅRDAR

För mer info: www.alsboagg.se | Följ oss på facebook

Här hittar du 400 kvm
kultur & byggnadsvård
blandat med hemlagad lättlunch och sju sorters kakor.
Allt serveras i en genuin
och historisk miljö.
nnare av
Vi
DALARNAS

BYGGNADSVÅRDSPRIS

2017
Butik 070-541 14 43 Café 073-759 58 53
Stora Torget, Hedemora | Vard 8.30–18, lörd 10–15
Caféet har även öppet sönd 12–15
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Mora Bibliotek
& Kulturhus

Köpmannagatan 4. Mån-fre 09-18, lördagar 11-15

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

Välkommen till oss på
Nils Olsson Dalahästar!

HANDSTICKAT av Kicki Dahl.
Vernissage lördag 11/11 kl. 13–15.
Pågår t o m 9/12.
KURA SKYMNING. Högläsning &
livemusik. Måndag 13/11 kl. 18.
FÖRELÄSNING i samband med utställningen ”I förvar”. Konstnärerna Maria Backman
& Hanna Sjöberg berättar om flyktingläger
i Dalarna för 75 år sedan.
Lördag 25/11 kl. 13.
JULSALONG. Utställning med Mora Konstcenter. Pågår 3/12–13/12.
BARNENS JULFEST. Julig fika och dans runt
granen. Lördag 9/12 kl. 15.
Biljettförsäljning på biblioteket.

mora.se/kulturkalender
facebook.com/kulturimora

nilsolsson.se
Kulturförvaltningen
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Julmarknad
_

Lördag 25 nov kl 11 16
Hantverkare . Hembakt bröd
Julklappstips i Gårdsbutiken

Vindsverkstan
VÄLKOMMEN TILL

Gärdesvägen 33 i Öna, Mora - skyltat från Öna bystuga

200
BUTIKER

CAFÉER &
RESTAURANGER

Välkommen till en
stämningsfull jul i Mora med
shopping, upplevelser & nöjen!
Kvalitetsgarner &
tillbehör

morakopstad.se

Garnbutiken i
Mora

thewoolyshop.se | +46767649944
Fridhemsplan 2B 79230 Mora
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Classic 1891 köksknivar
www.morakniv.se
Kyrkogatan 6, Mora | Måndag-Fredag 10-18 | Lördag 10-15

SMAKER MAN MINNS OCH GÄRNA DRICKER IGEN!

ÖL • MORA MUST • SVAGDRICKA • BRYGGERIVISNINGAR • LÄSK • CIDER

VILL DU VETA MER OM OSS? BESÖK VÅR HEMSIDA MORABRYGGERI.SE
14

Välkommen till

ÅKE E:SON LINDMAN
2 SEPT 2017 - 14 JAN 2018

Mysigt café i
stallet på Zorngården.
Julmarknad
2 dec kl. 11–17
Här serveras mat och bakverk tillagat/
bakat från grunden, gärna av lokala råvaror,
i eget kök och bageri. Vi har ett brett utbud
av varma och kalla drycker från såväl
lokala leverantörer som utländska.
Vi har fullständiga rättigheter.
Vi tar även emot större grupper och
slutna sällskap för fika, lunch och à la carte.
Kontakta oss gärna för mer information.

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

Ord. öppettider tis–lör 11–17
För julens öppettider se hemsidan.

0250-150 20 | www.cafezorn.se
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Chia och kärleken till
ett världskänt hem
Dalaliv hälsar på Chia Jonsson i Sundborn som tar hand om två fina hem.
Det ena är hennes eget, det andra
är en svensk klassiker i inredningssammanhang. Som intendent på Carl
Larsson-gården i Sundborn har hon en
alldeles speciell arbetsplats.
16

En tidig oktobermorgon, när solen sprider sina
gyllene strålar över hagar, skogar och vattendrag, kör vi landsvägen mot Sundborn för att
träffa Chia i familjens hus vid stranden av
Toftan. Sjötomten är gigantisk, fastigheten
sträcker sig dessutom ytterligare flera tusen
kvadratmeter ut i sjön. Bakom en udde ligger
badplatsen Vitsand som vi minns från barndomens utflykter.
Bit för bit har familjen renoverat den tidigare barnkolonin, det stora trähuset är utbyggt
i flera omgångar. Nästa renoveringsprojekt
blir köket som Chia ser fram emot att komma
igång med. Mot sjön vetter en stor terrass och

DALALIV HÄLSAR PÅ

i vinkel mot huset har man byggt ett rymligt
uterum med stora glaspartier och braskamin.
— Jag minns att grävskopan dök upp samma vecka som vi skulle ha vår äldsta dotters
bröllop för 120 gäster i trädgården, säger
Chia och skrattar åt minnet.
HÄSTAR ETT INTRESSE
Här och var i bostaden ser man kopplingar
till Lilla Hyttnäs, Carl och Karin Larssons hem.
I uterummet står en gungstol som tillverkats
efter den modell som finns i Carls ateljé. I den
ligger ”Solroskudden” som Chia broderat efter
Karins förlaga. Runt ett rejält matbord kan man

samla många vänner och släktingar till kalas.
— Jag har ställt ut en korg med raggsockor
för frusna fötter. Och så har jag tagit fram ett
staffli så att jag ska kunna måla tillsammans
med barnbarnen, säger Chia som gärna umgås
med nära och kära i uterummet.
Familjen Jonsson är aktiv. När barnen var
små hade familjen hästar hemma på gården.
— Vi köpte häst innan vi hade ett stall,
berättar Chia som själv spenderade alla sina
lediga stunder i stallet på Svedens hästgård
dit hon cyklade från barndomshemmet i Hosjö.
När Chia var 15 år gammal träffade hon
ishockeyspelaren Tomas Jonsson och det unga
17

paret flyttade till Örnsköldsvik.
— Jag kunde ingenting om ishockey och
mina föräldrar lovade att ha kvar mitt flickrum
ifall jag ville komma hem igen.
GILLAR HANDARBETE
Flickrummet förblev tomt. Ett proffskontrakt
tog Chia och Tomas till Long Island i New York
där deras tre barn föddes. Efter en lång spelarkarriär bosatte sig familjen i Sundborn.
— Här startade jag ett eget klädföretag.
Jag köpte upp kollektioner som jag sålde till
privatpersoner och företag. Lagret hade jag
hemma på gården och det var skönt att kunna
planera min egen arbetsdag.
Chia är ofta på språng. När hon väl vilar gör
hon det gärna med ett handarbete i favoritfåtöljen i tv-rummet. Snart har hon sytt och broderat färdigt ännu en kudde med solrosmotiv.
— Det är bra att ha någonting i händerna så
att jag inte stoppar något i munnen. Den här
kudden kanske blir en julklapp. Jag har också
gjort kopiorna som finns på gården, men det
är som Karin sa: ”Det ska synas att det är
från handen”, det behöver inte vara perfekt.
ETT LEVANDE MUSEUM
Efter en förfrågan från Carl Larsson-gårdens
tidigare intendent, Marianne Nilsson, började
hon guida på Lilla Hyttnäs 1999. Chia blev senare chefsguide och ansvarade för alla guider
samt butiken. När Marianne slutade sin tjänst
frågade styrelsen om hon var intresserad av
uppdraget.
— Jag sa ja, jag hade ju redan träffat så
många av släktingarna och bodde dessutom i
Sundborn. Det här är verkligen en speciell arbetsplats. Gården är som ett levande museum,
ett besöksmål där släktingarna fortfarande bor
kvar. Föreningen som äger och driver verksamheten består idag av 280 personer och alla är
släkt med Karin och Carl.
SPÄNNANDE MÖTEN
Gården är öppen för besökare året runt, visningar ges varje dag. Samtidigt ska huset och
trädgården skötas, fönster putsas, grus krattas
och rabatter ansas. Chias kontor ryms i det
gamla stallet strax intill konstnärsbostaden, en
liten söt röd byggnad med dörr och fönsterfoder i grönt.
— Min familj tycker att mitt jobb tar all min
tid men jag trivs så bra och får vara med om
18

så många roliga upplevelser. Under skid-VM
hade vi det svenska kronprinsessparet på
besök. De önskade sig en middag med det
norska kronprinsparet. Jag ordnade med kock
och så dukade vi inne i matsalen. Förra hösten
kom Victoria tillbaka på ett privat besök med
några amerikanska vänner som hon ville visa
något riktigt svenskt. Sådana guidningar tar
jag gärna själv.
NYA SAMARBETEN
Chia förklarar att intresset för Carls konstnärskap går i vågor.
— Femtio år efter hans död upplevde man
en stor boom. Då dök det upp många produkter på marknaden: kakburkar, gardiner, brickor,
tändsticksaskar… Det lockade många besökare
men vi fick inte ta del av intäkterna. Nu är
intresset på väg upp igen och vi har många
roliga saker på gång. Bland annat ska vi börja
sälja en julkollektion med presentpapper och
vi inleder ett världsomspännande samarbete

Det är inte många steg mellan konstnärshemmet och
Chias kontor i det gamla stallet.

I matsalen har man bjudit kungligheter på middag.
Bordet och stolarna tillverkas än idag av en snickare
i byn.

Förväntansfulla följer vi med Chia på en privat visning av huset. Men innan vi går in ställer
vi en fråga som hon säkert svarat på många
gånger. Spökar det i huset?
— Annars är jag mörkrädd men aldrig här.
Det spökar inte men det lär finnas ett rum där
man kan uppleva en stark energi, avslöjar hon
medan hon välkomnar oss in i hallen.
Under rundvandringen känner en av oss
mycket tydligt vilket rum hon syftade på. Gör
ett besök du också — kanske märker även du
vilket det är.

med IKEA under 2018. Vi kommer också att
påbörja ett annat samarbete men jag kan inte
avslöja mer just nu, säger Chia hemlighetsfullt.
De positiva vindarna blåser i rättan tid.
Verksamheten behöver all stöttning efter att
ha blivit utsatt för förskingring förra året år.
VULGÄRA FÄRGER
Den viktigaste kunskapskällan till hur livet levdes
på Carl Larsson-gården är alla bevarade brev.
— Allt som står i breven är ju sant. Karin
skrev över 600 brev till sin mamma. Hon var
ofta kortfattad och ritade gärna i sina brev.
Korrespondensen mellan Karin och Carl var rätt
så retsam.
Gamla fotografier ger värdefulla ledtrådar
till hur det såg ut på Lilla Hyttnäs.
— På ett fotografi såg jag en uteplats i sten
mitt på gårdsplanen framför entrén. Jag krafsade undan gräs och jord och fann stenarna
och nu är platsen iordningsställd.
Chia berättar att vissa möbler i huset fortfarande tillverkas av en snickare i byn. Hennes
favoritrum är förmaket, för ljusets skull och för
att man kan se alla årstider genom de spröjsade fönstren.
— Folket i byn tyckte att paret använde för
vulgära färger. Carl sa att det var Karin som
hade hand om färgsättningen för hon hade ett
bättre ”färgöga”.

Chia kopplar gärna av med handarbete i favoritfåtöljen hemma i tv-rummet.

Chia Jonsson
BOR Sundborn
YRKE Intendent på Carl Larsson-gården
FAMILJ Maken Tomas, tre utflugna barn
och fyra barnbarn
GÖR EN LEDIG DAG Går gärna ut i trädgården,
även efter en dag på kontoret. Tycker om att
träna i olika former.
BOKTIPS ”I min trädgård vill jag vara Karin”
av Elisabeth Svalin Gunnarsson
AKTUELL Bjuder in till Luciafirande på
Carl Larsson-gården, 13/12. Elever från
Musikkonservatoriet i Falun ger två
föreställningar i ateljén.
HEMSIDA carllarsson.se
19

Karins stora
pepparkakor
BAKA JULENS PEPPARKAKOR EFTER KARIN
LARSSONS EGET FAVORITRECEPT.
RECEPTET INNEHÅLLER INTE EN ENDA
PEPPARKAKSKRYDDA, ÄNDÅ SMAKAR DET
PEPPARKAKA. SERVERA GÄRNA DE SEGA
KAKORNA MED SMÖR OCH EN STARK OST,
CHEDDAR TILL EXEMPEL.

(60_70 ST)
1 KG LJUS SIRAP
17 DL VETEMJÖL
1 MSK BIKARBONAT
1 MSK HJORTHORNSSALT
0,5 DL KOKANDE VATTEN
Koka upp sirapen och låt den svalna. Rör ut
bikarbonaten och hjorthornssaltet i det
kokande vattnet tills det lösts upp. Rör ner
blandningen i sirapen. Ta undan lite av mjölet
till utbakningen och rör ner resterande mjöl
lite i taget till en inte alltför hård deg.
Kavla ut degen, eventuellt med mera mjöl, till
högst 2 mm i tjocklek och ta ut kakor med ett
runt mått som är 9 cm i diameter. Lägg på
smörat bakplåtspapper, kakorna kan annars
lätt fastna. Grädda i mitten av ugnen i 225
grader i 6—7 minuter. Förvara i plastpåsar för
att bevara segheten.
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ÅRETS JULBAK ÄR HÄR!
Årets julbak är laddat med massor av apelsinsmak, vår bagare Christoffer
tyckte inte att det med bara apelsin räckte så han en kanelstång i degen
spräckte. Du hittar denna goda knäcke-favorit hos oss i vår bageributik.

at

k
Ba

i

Leksands.se2 1

AB Grundstenen

- när du enkelt vill komma igång med ditt bolag
AB Grundstenen är Sveriges mest sålda lagerbolag. Med ett AB Grundstenen kan din
verksamhet köra igång direkt eftersom bolaget har ett färdigt organisationsnummer.
Våra lagerbolag finns med samtliga räkenskapsår och säten över hela landet.
Beställ online på www.standardbolag.se.
Frågor? Ring eller maila oss! 023-79 23 00, info@standardbolag.se

LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954

Casper Ingels, 18

Anna Dyvik, 22

Sara Junevik, 17

Filmare, bor i Falun.

Skidåkare, tävlar för IFK Mora.

Simmare, tävlar för Falu SS.

Vi uppfyller mål och drömmar
Det ska vara inspirerande att bo, leva och utvecklas i Dalarna. DalaFrakt bidrar genom vår
talangutveckling där tre utvalda framtidspersoner, inom kultur och idrott, får stöd att uppfylla
sina mål och drömmar. Följ dem på vår Facebooksida eller på vår hemsida.

www.dalafrakt.se
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REDOVISNING
LÖNER
RÅDGIVNING

ullacorin
corin
ulla
keramik&&bild
bild
keramik
Öppet lördagar 12-17

Öppet lördagar 12-17
Drantgården
Drantgården
Tällbergsvägen 15, Tällberg
Tällbergsvägen 15, Tällberg
www.ullacorin.se
www.ullacorin.se
0247-79 60 80

info@xbase.se

www.xbase.se

Instagram @ullacorin #ullacorin

Instagram @ullacorin #ullacorin

Storytelling
i Tällberg
lbord?

Trött på ju

TESTA TAPAS!

Låt julmaten vänta och bjud

på en härlig tapasbuﬀé istället.
På Villa Långbers möter Sverige
Spanien i ett otraditionellt julbord med tapas. Ta med familj,
kompisar, kollegor och aﬀärsvänner hit upp till toppen av
Tällberg, för en trevlig kväll
med god mat.

JULBORD MED TAPAS 495:VÄLKOMMEN ATT BOKA BORD!

Tapasbuﬀén serveras 25 nov, 2, 9 &
15 dec. Vi välkomnar givetvis gruppbokningar i nov och dec utöver ovanstående datum.

Fira trettonhelgen 4–7 jan
med berättare i mästarklass!
Möt kända förläggare, dramatiker, journalister och författare – hur berättar man en
historia? Medverkar gör David
Lagercrantz, Lena Andersson,
Daniel Sjölin, Ann Victorin,
Björn Linell, Suzanne Osten,
Marie Lundström, Jerker Virdborg, Ulph Nyström och Lars
Torstensson.
Pris från 4.945:-/pers. 3 nätter
inkl frukost, helpension två
av dagarna. Dagbiljett med
föreläsningar och lunch 600:/pers.

B O K A PÅ V I L L A L A N G B E R S.S E E L L E R T E L 0247-502 90.
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Låt gediget hantverk
förgylla din vardag
Klä om din
älsklingsmöbel!
Kom in för förslag &
se på härliga tyger.
Ta med möbel/foto.
Möbeltapetserare &
Sömmerska

Vi är ett finsnickeri med över hundra års
erfarenhet. Vi tillverkar specialsnickerier
med mera enligt dina önskemål.

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

TULAVIPPAN

Rälta Snickerifabrik AB
Södra Rälta 1151, Djura
0247-920 12 alt. 0247-920 63
ralta.snickeri@telia.com • raltasnickeri.se

Loppis - Antikt - Kuriosa

Gammalt
& nytt.
Hyr plats
– vi säljer
åt dig!
Öppet alla dagar
Mån–fre 12–17, lör–sön 10–15
Östtjärna 110 i Djurås · 070-419 32 17
24

laderinredarna.se

KREATIVA

Emma Frost
Visst är det något avundsvärt med personer som är så pålästa inom ett ämne.
Som sömmerskan Emma Frost i Mora
som med stor nyfikenhet intresserar sig
för textilhistoria och traditionella textilier.
— Jag drömmer om att kolla upp
arkeologiska fynd från vikingatiden och
medeltiden i Siljansbygden, till exempel
från Kråkberg, Sollerön och Leksand.
Under läsåret pendlar Emma mellan hemmet i
Mora och Bäckedals folkhögskola i Sveg där hon
undervisar i handsömnad, växtfärgning och textila
metoder. Jobbet som hantverkslärare kombinerar
hon med sömnadsuppdrag i egen firma.
— Hemma i min stuga har jag en ateljé där
jag syr historiska plagg och delar till folkdräkter, mest till Mora- och Åhldräkten, berättar
Emma som under hela sin barndom hade
tillgång till material och redskap i sitt hem.
Slöjdkunskaper bistod mamma, mormor och
farmor med.
Bär på information
Efter studier på Sätergläntan och Uppsala universitet har Emma försörjt sig som slöjdlärare
samt jobbat med Zornmuseets textilutställning.
— Textil är mitt material, det säger så mycket om människor och deras samtid. Det finns
så mycket information att hämta vad gäller
textilier, vi har ju dem på oss och kring oss
hela tiden. I ett historiskt perspektiv har textilier varit väldigt dyra och kopplade till rådande
ideal. Om man inte hade råd att klä sig i de
finaste textilierna såg man till att lösa det på
annat sätt. När stora blommiga klänningar var

emmafrost.se
idealet under 1700-talet, kan man se att det
samtida folkliga och rätt så enkla dräktskicket
i ylle, kombinerades med en blommig hätta
eller en kofta. Men det kunde vara olagligt med
böter som följd.
Kunskapen öppnar dörrar
Är det någon historisk period som du gillar
speciellt mycket?
— Nej, alla perioder är spännande. Jag håller
mest på med vikingatid och 1800-tal. Och jag
är jättesugen på 1200-talet! Jag läser många
spännande historiska artiklar och avhandlingar.
Om någon frågar mig något eller påstår något
så måste jag genast kolla upp det.
Emmas gedigna kunskaper öppnar dörrarna
till intressanta projekt.
— Jag vill gärna bidra till ökade kunskaper,
det finns ju så mycket att säga om textil. I våras var jag med och tillverkade scenografin till
utomhusteatern ”Bergtagna” i Falun. Under 2018
kommer föremålen att turnera runt i en samlingsutställning i Dalarna med start i Mora vecka 7.
Medvetna val
Att färga med växter är också ett av hennes
stora intressen.
— Visst kan det kännas omständligt att färga med växter eftersom det är en hel del moment man måste ha koll på. Om du ska prova
på att färga så är ylle det bästa materialet.
Emma tycker att det finns många vinster
för den moderna människan att vara historiskt
kunnig.
— Medvetenhet om hur man levde förr i
tiden kan leda till medvetna val idag. Innan
textilier började att massproduceras gjorde
man inte avkall på kvalitet och hållbarhet. Jag
vet hur jag ska spinna en ylletråd och jag kan
sticka, väva och sy av den.
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Nå dina mål fortare
tillsammans med Almi
För att lyckas med dina affärer har du drivkraft
och uthållighet, precis som när du satsar på
ditt livs äventyr.
Tillsammans med Almi når du dina mål
snabbare. Vi erbjuder affärsrådgivning och
finansiering när du är redo att ta nästa steg.
Kontakta oss på almi.se/gavledala eller
0771-55 85 00

KREATIVA

Christel Andersson
Makramé gör comeback i inredningsvärlden. Christel Andersson i Bengtsheden är
en nyetablerad formgivare som tagit den
gamla hantverkstekniken till sitt hjärta.
I en liten studio hemma på gården vid sjön
Liljan, mellan Falun och Svärdsjö, knyter Christel bomullsrep till konstfulla mönster, ibland
dekorerade med träkulor, textilier och keramikdetaljer. Resultaten blir bonader att hänga på
väggen och amplar att sätta krukväxter i. Tekniken kan också användas till att knyta väskor,
hängmattor och kuddfodral med mera.
— Det är det som är så roligt med makramé,
man kan göra vad som helst! Jag försöker att
inte hamna längs en utstakad stig utan vågar
titta upp och göra andra saker. Det finns så
många vägar att gå, det ena arbetet blir inte
det andra likt.
Hemvändare
Repen i 100 % bomull köper hon från landets
enda kvarvarande repslageri som finns i Norrköping. Väggbonaderna fäster hon vid drivved
eller kopparstång.
— Koppar känns extra kul eftersom jag är
uppvuxen i Falun. Skapandet och att jobba med
händerna har alltid varit en del av mitt liv och
genomsyrat mina yrkesval. Och när jag flyttade hem till Dalarna väcktes drivkraften att
starta eget.

christeljane.com
Hantverkstekniken började hon med för
några år sedan.
— Jag provade mig fram med makramé
och tyckte att det var meditativt och kul. Och
eftersom jag fick bra respons på det jag
skapat så fortsatte jag. Nu jobbar jag med
att utveckla min egen stil. Jag gillar naturliga och neutrala toner och håller mig helst till
gråa, vita och svarta nyanser. Inspirationen
finner jag i naturen och i arkitektoniska former
och linjer, berättar Christel som även skapar
smycken av keramik som hon tillverkar av tåligt
stengods.
En livsstil
För deltidsföretagaren Christel, som även jobbar som dekoratör på Indiska i Falun, har det
egna skapandet blivit en livsstil.
— Man skapar ju sitt eget liv, vad man vill
göra och hur man vill vara. Det är så skönt
att komma ut till min egen studio. Från gården
har jag utsikt över sjön Liljan och åkrar. Miljön
är verkligen inspirerande och harmonisk. Jag
behöver lugnet och naturen för att sätta mina
idéer i handling.
Christel Jane är företagsnamnet. Kika gärna
på hennes Instagramkonto där hon visar upp
sina produkter och bjuder på inspiration.
— Där lägger jag upp bilder på mina alster
i deras rätta miljö, det är så de får liv, säger
Christel som nu erbjuder en workshop där du
får möjlighet att prova på makramé.
Workshop i makramé
Söndag 26 november kl. 10-13 på Yogahuset
i Falun, anmäl via hemsidan christeljane.com.
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PORTRÄTT
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Irenes goda värld
DET GAMLA TALESÄTTET ATT MAN ÄTER MED
ÖGAT GÖR SIG PÅMINT NÄR MAN RÖR SIG I
ENTREPRENÖREN, INSPIRATÖREN OCH FÖRETAGAREN IRENE FRIBORGS VÄRLD. I CENTRALA
BORLÄNGE HAR HON SKAPAT ETT PAR STÄMNINGSFULLA MILJÖER FÖR MAT OCH FIKA:
IRMAS CAFÉ OCH NYÖPPNADE HERMAN’S,
EN BISTRO MED KONTINENTAL TOUCH.
Det är strax före lunchtid och Irene välkomnar
oss utanför sin senaste satsning som ligger i
korsningen Sveagatan/Målaregatan mitt i Borlänges shoppingkvarter. Innanför dörren möts
vi av fransk musik som strömmar ur högtalarna
i den stora och ljusa lokalen med rosamålade
väggar.
— Nu befinner vi oss på Rivieran, i Nice eller
Cannes. Eller i Spanien, Barcelona kanske, fantiserar Irene vars ögon glittrar lika isblå som
fondtapeten i Herman's matsal.
Vid de stora fönstren ut mot gatan står
klassiska caféstolar vid små bord av marmor.
Den långa bardisken är laserad i en blågrå
nyans. På disken står ett fat med pastellfärgade makroner, franska bakverk, och bakom
den förbereds lunchen av Irenes äldsta dotter
Madde Johnson och kollegan Andreas Andersson. Irene berättar att mottagandet varit bra
sedan öppningen av Herman’s i början av oktober. Ännu en gång verkar hon ha prickat rätt
vad gäller hennes känsla för vad som lockar
gäster.
— Borlängeborna är hippa! ”Det är som att
kliva in på ett ställe i en europeisk storstad”,
utbrast en kund när han kom in här. På Herman's kommer vi att servera både mat och
fika. Danska smörrebröd kommer att vara vår

specialitet. Och jag hoppas att vi snart ska
kunna servera alkohol, här vill jag gärna ha
en proseccobar!

”Det är som
att kliva in på
ett ställe i en
europeisk storstad.”
Naturliga smaker

Irene gillar den svenska matkulturen som är
uppbyggd på rätter från olika länder.
— Just nu är det trendigt med naturliga smaker och att det inte ska vara så komplicerat.
Och självklart ska det vara ekologiskt och lokalproducerat så långt det går. Jag vill ha råvaror
och produkter från leverantörer i Dalarna på
menyn. Grönsaker köper jag från Vassbo i säsong, kött och ost kommer från min gamla hembygd, från Karelius Kött samt från Damerna på
Storholen i Lima. Brödet till smörrebrödet bakas
av Brödleva i Stora Skedvi och jag hoppas även
kunna sälja deras surdegsbröd här. För mig är
det viktigt att ha det lokala gårdstänket.
Med Herman’s uppfylldes Irenes dröm om en
lokal med gatuläge, något som hon länge varit
på jakt efter.
— Lite längre fram kan jag även tänka mig
att bjuda in till olika evenemang. Varför inte
kvällar med trubadurer eller visning av franska
filmer? Eller kanske workshops i samarbete
med floristen Stina Wikström som driver
blomsterbutiken Fiori i en del av lokalen.
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Populär mötesplats

När personalen på Herman's tar emot dagens
första matgäster, sneddar vi över Sveagatan
för att äta av den vegetariska buffén som
lockar många stamgäster till Irmas Café &
Kök i Bragegallerian. Irene bjuder på lunch
i caféets växthusmiljö och vi fyller snabbt
våra tallrikar med smakrika varma och kalla
rätter: sallader, soppor, ugnsrostade rotsaker,
grönkålschips, hummus, baba ganoush… Allt ser
förföriskt gott ut på den vackert framdukade
buffén.
— Det är kocken Tilda Bergman som bestämmer menyn. Vad gäller lunchbuffén känns
det rätt att hålla sig till den gröna tråden, våra
veganska rätter efterfrågas mycket nu. Även
för fikagästerna erbjuder vi ett sundare utbud,
som rawfoodbollar och vegansk glass från
Rättviksglass men vi har också mazariner och
andra bakverk. Och när Almas Café har semesterstängt ser vi till att även sälja wienerbröd, berättar Irene som lyckats skapa en
populär mötesplats för många målgrupper i
gallerians atrium.
En föregångare

För Falubor är Irene en välkänd profil. Många
minns henne från Kopparhatten vid Faluån och
Gamla Stabergs Trädgårdscafé som hon drev
under många år.

— Där förde jag in idéer som jag tagit med
mig från när jag bodde i London. Jag kommer
också ihåg att jag inspirerades mycket av
Monika Ahlbergs bok ”Rosendals Trädgårdscafé” som var nyskapande. På Kopparhatten
introducerade vi spännande grönsaksbufféer
och vi bakade allt bröd själva, bland annat
morotskaka och fransk chokladkaka. Det var
en tacksam marknad och period för det fanns
nästan bara klassiska konditorier i Falun på
den tiden.
Irene är entreprenör ut i fingertopparna,
hon älskar att dra igång nya projekt. Innan hon
öppnade Irmas Café var hon med och startade Café Peace & Love i Borlänge. Under en
tid drev hon också Vassbo Trädgårdscafé och
Aspeboda Golfkrog i Falun.

”Där förde jag in
idéer som jag tagit
med mig från när
jag bodde i London.”
Vill skapa ett ”Dalarnas Söder”

Herman’s Bistro har en internationell prägel.
Bland annat erbjuder man danska smörrebröd.
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Upplevelser från resor över hela världen har
alltid inspirerat henne. Hon växte upp i Sälen
och började tidigt som säsongsarbetare inom
besöksnäringen. Det är kring maten och det
sammanhang den presenteras som Irene byggt
upp sina verksamheter.
— Jag är född servicemänniska och maten
har alltid funnits med i mitt liv. Jag minns att

jag försökte stycka min första höna när jag var
elva år gammal. Efter det åt jag inte kött på
länge.
Idag sitter Irene i styrelserna för både Borlänge Centrumförening och Bragegallerian och
hon upplever en nytändning i staden.
— Det är mycket spännande på gång nu och
företagsklimatet är bra. Min vision är att vi ska
skapa ett ”Dalarnas Söder” med små butiker
och få in mer ”multikulti” här i centrum, säger
Irene innan vi skiljs åt på hennes första lediga
dag på länge.

Irene Friborg
BOR Bergslagsbyn, Borlänge
YRKE Företagare och entreprenör
FAMILJ Mannen Magnus, döttrarna Madde,
Gemma och Fanny, barnbarnet Elton
AKTUELL Har precis öppnat Herman’s i Borlänge
ÄTER HELST DENNA SÄSONG Rotsaksgryta med
kallrökt lax och örtcrème på Herman's
TIPS PÅ VINTERUTFLYKT I DALARNA Butiken
Tällbergs Leva & Bo med hembakt i fiket,
promenera i Tällberg och bo på Villa Långbers
som har underbart god mat.
FACEBOOK Herman’s samt Irmas Cafe & Kök

Bilden ovan: Irene är en riktig matmor. Hemma i
köket i Bergslagsbyn lagar hon gärna middagar till
vänner och sin stora familj. Det rödmålade trähuset
är inrett med prylar och detaljer som bär på en
historia. ”Jag kan bli så trött på mig själv ibland
med alla stilleben här och där.”
31

Temaresor för skogsägare
och naturintresserade
- Sverige ”Skogssverige Norrland” ∙ Mar
- Holland ”Skog, virke och vatten” ∙ Apr
- USA ”Stora Trädresan” ∙ Maj
- USA/Kanada ”Alaska och Yukon” ∙ Jul
- Kanada ”Oslagbara Kanada” ∙ Aug
- Portugal ”Inte bara sardiner
och portvin” ∙ Sep
- Sydafrika ”Stora kontrastresan” ∙ Nov
- Hongkong, Vietnam och Kina ∙ Nov
För mer info:
www.skogsresor.se
jan@skogsresor.se
070-671 72 22

ÖPPET I DECEMBER LÖR–SÖN 11–16
070-671 59 63 | Gammelgården 2 | Stora Skedvi

Ayurvedisk utbildning
Lär dig egenvård steg 1-3.
Kursstart vår & höst.
Yoga i mellandagarna
Yoga, musik, meditation och
3-rätters ayurvedisk lunch.
AromaYoga
Yoga med eteriska oljor
för ditt chakrasystem.

Borlänge 073-535 08 59 nyckelpiganjenny.se
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Skogs-, natur- & människomöten
– Vi skapar minnen för livet!

Att byta bostad kan
vara jobbigt.
Men vi brukar lyckas få
ner det till halvjobbigt.
Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

FASTIGHETSBYRÅN GAGNEF/VANSBRO
Djurås Centrum, 780 41 Gagnef
0241-520 10
fastighetsbyran.se/gagnef
gagnef@fastighetsbyran.se

Lilla
önskelistan

HANDPLOCKADE FAVORITER TILL BARN

1

1 I REGNBÅGENS FÄRGER

Ett kluster giftfria träkulor lagom stora att
känna på med munnen och greppa tag i
med små händer. En babyleksak som kan
ärvas från generation till generation.
varelse.se

2

3

2 BOELS BARNBÖCKER

Ludvikabaserade Boel Werner har skrivit
och illustrerat flera barnböcker, bland andra
”Hej då mössan!” (0—3 år) samt ”Kraken”
(3—6 år). Utgivna av Opal förlag.
boelwerner.com

4

3 SKIDSTRUMPA

En lite kraftigare strumpa med insida av
frotté. Finns från storlek 30.
woolisar.se

4 TUFFA TOSSOR

Värme åt små fossingar ger de stickade
och tovade tossorna i ull som tillverkas
av Anette Dufvall Jansson i Borlänge.
Facebook: Ull & Betong

6
5

5 MÖRKSUGGAN

Folktroväsendet Mörksuggan är en gåtfull
figur, en klassisk dalasouvenir som tillverkas
i Avesta.
janersgarden.se

6 BRA BUDSKAP

Denna snygga poster i canvas och trä hittade
vi i gårdsbutiken Kullaboden i Mockfjärd.
kullaboden.se

7 NOSTALGI ÅRET RUNT

Set med ram samt tolv månadstavlor
illustrerade av Kerstin Frykstrand. Säljs
via Little Smultron i Falun.
littlesmultron.se
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7

Handla dina snälla
julklappar hos Varelse!
Missa
inte vår
adventsrea!

VI HAR ÖPPET
ONS-TOR 11-18
FRE 11-17 · LÖR 11-15
Ekologiskt till liten och stor

Ull-/silkeskläder - Träleksaker
Bärjackor - Bärsjalar - Bärselar

VÄLKOMMEN!

Välkommen in i webbutiken
www.varelse.se Lager i Mora-Noret

en riktigt

God Jul
Glad

Tant

SOFIA
Est. 2010

snygg

snyggare

#gladsnygg

Tant SOFIA
facebook.com/tantsofia

Välkommen till
pop up-butiken
i Kupolen, Borlänge!
Öppet 20 nov–30 dec
CARINAS SMEDJA · MARIANAS KERAMIK
BUSGÅRDEN · FLOWERS BY HELENA
MORA STICKVERKSTAD · KRYDDAN I TILLVARON
LENA WIKMAN DESIGN · SAHLINS STRUTS
MURBOANNAS OST · 2 FLAMMOR

@tantsofiase
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KVALITETSTID
TILLSAMMANS
Vackra Vyer. Lugnt. Mysigt. Familjeaktiviteter. Kvalitetstid!
- Nya skidkarusellen
Barnens favorit - alldeles vid foten av
barnbacken!
- Säsongskort till superpris
Bästa sättet att vara tillsammans och
få frisk luft i vinter! Våra grannar*
åker med hela familjen från 3.000 kr.
Se mer på webben.

Aktiviteter året runt.
Vackra vyer och lugn. 20 mil från
Mälardalen, i hjärtat av Dalarna.
Vintertid 21 pister, sittliftar, längdspår och isbana. Sommartid badplats, cykling, vandring och massa
aktiviteter.
Högsta mysfaktorn - halva resan

bjursas.com

023-77 41 77

* Boende i Falun, Rättvik, Leksand och Borlänge.

Smycken med
dalahästar i äkta silver
från 159kr

Dalecarlia
OF SWEDEN

Daniel Wellington
klockor från 995kr

Zornsmycken i
guld och silver

FABRIKSBUTIK

Nyhet från
Från egen
vår egen
smedja
vår
smedja!

Krusbandssmycken
från 899 kr

Se tillverkningen i vår
smedja i Leksand!

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

LEKSAND G:a Siljansnäsv. 20

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

Vardagar 9–17
Lördagar 10–15

RÄTTVIK Ågatan 1

Vardagar 11–18
Lördagar 10–14

RÄTTVIK
Knihsgatan 2
0248-100 75
LEKSAND
Torget 6
0247-102 68
FALUNwebbshop:
Holmgatan
17
023-71 12 72
dalaguldsmide.se

RÄTTVIK LEKSAND FALUN

khsmide.se

Jul med
tradition

HEMBAKT FIKA I MAGASINSMILJÖ!
PRESENTER, CHOKLAD, KAFFE MM
ATT GE BORT ELLER KÖPA HEM.

en riktig tygaffär

Ons–fre kl 9–17, lör–sön kl 10–17
Stationsgatan 6, Leksand
www.kaffemagasinetleksand.se
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INTRESSEKLUBBEN

Vill du också berätta om din intresseklubb? Mejla till info@dalaliv.se.

i
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Nattliga drömmar kan, oavsett om de är roliga eller sensuella, knasiga eller fasansfulla, ge viktiga nycklar till hur du kan leva ditt liv.
Dalaliv har pratat med Agneta Ivåker som är med i en drömgrupp.

Hej Agneta! Hur går det till när ni ses?
— Just nu är vi tre medlemmar som
träffas en gång varannan vecka. Vi
dricker alltid te och äter fruktsallad,
det ska inte vara någon prestation utan
avslappnat. Vi i gruppen känner varandra
väl sedan lång tid tillbaka — jag själv
har varit med de senaste tolv åren. Det
är fint att vara med i en grupp där man
lär känna varandra på ett annat sätt
än man vanligtvis gör. Vårt drömarbete
utgår från Montague Ullmans metod. En
person per träff får läsa upp en dröm
medan de andra skriver ned den. Sedan
gör alla drömmen till sin egen och då får
drömmaren bara lyssna medan de övriga
försöker närma sig dess betydelse i olika
steg. Vi går igenom känslor, associationer
och symbolvärden. Slutligen ges drömmen
åter till drömmaren som då ska kunna
lägga sitt pussel.
Vad är det som gör drömmar så
spännande? Vad kan de lära mig?
— De kan ge dig insikter om ditt eget
liv, sådant som kan vara betydelsefullt
för dig att förstå, kunskaper om vad ditt
omedvetna jag säger till ditt medvetna
jag. Genom drömarbete kan du stärka ditt
inre jag. Många vägval som vi i gruppen

gjort i livet, har vi gjort efter en träff.
Jag kommer ihåg mina egna drömmar
flera år tillbaka i tiden och jag skriver
alltid ned dem direkt när jag vaknar,
ibland utan att tända sänglampan. Mina
drömmar är som ädelstenar som jag kan
plocka fram.
Har du exempel på drömmar som varit
speciellt intressanta för er att arbeta
med?
— Ja, det har jag men dem kan jag
inte berätta om. Vi arbetar med drömmar
på ett djupare plan än ”jag drömde att
jag åkte båt och förstod att jag var ute
på djupt vatten”. Drömarbete känns
nästan lite heligt, så det är svårt att
prata om det. Men det är så långt ifrån
övernaturligt som man kan komma, det
är mer psykologi.
Och slutligen, hur vore livet utan
drömmar?
— Det är knepigt att använda ordet
drömmar, för det är ju skillnad på
dagdrömmar, önskedrömmar och nattdrömmar. Men om jag inte drömde om
nätterna skulle jag sakna vår grupp. Det
är fantastiskt roligt med drömarbete,
ovärderligt. Det ger själen näring!

DET SENASTE
FRÅN LUNDHAGS
FINNS I INSJÖN

AHRNEBERGS VÄG 53, INSJÖN 0247-646 30
WWW.LUNDHAGS.SE

DET GÖR SKILLNAD
VAR DU HANDLAR.
Om du är medlem hos oss får du nu upp till 5 procent tillbaka på allt du handlar.
Men det är inte det enda som skiljer oss från andra matkedjor. Vi finns ju till av en
annan anledning. Allt började i slutet av 1800-talet, som en reaktion på den tidens
matfusk. Det hände till exempel att handlare blandade ut mjölet med golvdamm,
för att minska kostnaderna och öka vinsten.
Vi finns till för att du ska
få rent mjöl i påsen.

Då bildade folk små kundägda kooperativ, som över tiden slogs ihop till en stor
matkedja. En kedja där medlemmarna fick dela på överskottet. 1909 startade vi
egen margarintillverkning, för att bryta kartellen som höll margarinpriserna uppe.
1946 började vi med innehållsförteckningar, långt innan lagen krävde det.

Förr behövde man spara alla
kvitton. Det slipper man idag.

1963 var vi först med att introducera datummärkning. 1986 lanserade vi, efter önskemål från våra
medlemmar, ett ekologiskt sortiment som senare
fick namnet Änglamark. 2002 var vi först i Sverige
med att enbart sälja ägg från frigående höns. Och
idag jobbar vi för att göra alla våra butiker 100
procent hållbara. För att ta några exempel.
Inget av det här hade varit möjligt utan våra
medlemmar. Det är tack vare ert engagemang,
vare sig det handlar om vilka varor ni lägger i
korgen eller vilka frågor vi kan driva med hjälp
av er, som vi kan fortsätta att göra mat-Sverige
bättre. För det vill vi säga tack, och belöna dig
som handlar hos oss lite extra.

1963 lanserade vi datummärkning på bröd och annat.

Sedan 2002 säljer vi bara
ägg från frigående höns.

Tls gör  t-Srige bä

.

Bröllop i Dalarna har som syfte att samla alla proffsiga lokala leverantörer som verkar
här under ett och samma tak. Målet är att det ska bli lätt att hitta allt som kan tänkas
behövas för att förverkliga drömmen om det perfekta bröllopet i Dalarna.
Oavsett om du bor här till vardags eller kommer hit enbart för att gifta dig.
/ Jobs Emilie Staaf - Grundare av brollopidalarna.se

LEVERANTÖR TILL BRÖLLOP?
Vi samlar alla leverantörer på den lokalproducerade annonssidan www.brollopidalarna.se

De 10 första att boka
annons får just nu
50% rabatt.
Först till kvarn!

Besök hemsidan eller kontakta oss för mer information (se nedan).

Adress: Bröllop i Dalarna, Hotellbacken 2, 793 30 LEKSAND
Hemsida: www.brollopidalarna.se Mail: info@brollopidalarna.se Telefon: 070-298 41 51

omhulda
blommor och design
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Jul i Säter

Vi fyller
10 år!

Julmarknad

med skyltsöndag

3 december kl. 14-18

I Säter. Där julen är som förr.
Följ oss på: facebook.com/julisater

TORGGATAN 8, SATER • 0225-508 29

Kvalité & Tradition sedan 1963

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!

Ivarshyttevägen 14, Hedemora
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0225-125 42

ericssonsmaleri.se

ÅTERBRUKAREN
I varje nummer riktar vi strålkastaren mot personer som ser gamla material och
föremål med nya ögon — till glädje för sig själva, andra och miljön. Denna gång
uppmärksammar vi den nyöppnade butiken ”Anna & Hjalmar” i Falun.
I våras slog mor och dotter, Annki och Anna
Larsson, ihop sina idéer och öppnade en second
hand-butik på Slaggatan efter att ha sett liknande
verksamheter i andra städer.
— Jag älskar second hand och min mamma
hade länge drömt om att driva en butik så vi
satsade på ett gemensamt koncept. Mamma köpte
faktiskt sitt livs första second hand-kläder i vår
egen butik. Vi vill ge ett alternativ till den som inte
tycker att det är hållbart att hela tiden köpa nytt.
Hos oss kan man shoppa med gott samvete. Och vi
är måna om att presentera varorna snyggt, butiken
ska kännas som en walk in closet, säger Anna.
Fräsch second hand. I butiken säljs begagnade
damkläder, skor, väskor, accessoarer och smycken
på kommission till 40 % av försäljningspriset. Kläder
som tas in ska vara nytvättade, skor putsade. En hel
del som säljs är i nyskick eller helt nytt.
— Vi har allt från festkläder till vinterjackor, en
salig blandning, och så många olika storlekar som
möjligt. Vi har haft kunder som letat bröllopskläder
och hittat plagg för 80 kronor, sådant som bara
hängt här och väntat på dem. Och min brors tjej
handlade två kassar med kläder och fick en helt
ny stil.
Shoppa med gott samvete. Att satsa på
ett utbud av hög kvalitet har visat sig vara ett
lyckat drag. Det är varans skick som avgör om den
plockas in i sortimentet, inte om det är ett känt
varumärke eller ej. Sedan starten i slutet av april
har kunderna börjat att strömma till butiken i en
allt jämnare takt.
— Det är fantastiskt roligt! Och det är så kul att
visa att man kan göra en insats för både miljö och
plånbok när man handlar hos oss. Vi vill att ”Anna
& Hjalmar” ska vara en samlingspunkt där det ska
vara enkelt att sälja och handla kläder. Vi fyller på
med nya varor varje dag så hit är du välkommen
ofta för att förnya din garderob, hälsar Anna.

Facebook: Anna & Hjalmar
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Mode
Inredning
Fika & mat

ÖSTBERGS
SÄNG & MÖBELHUS

VARDAGAR

10–18

LÖRDAGAR

10–15

Mode Eva
Beauty Chambre
Önskehuset
Irmas Café & Kök
Aspelins
Synsam
Fastighetsbyrån
Swedbank

Bragegatan 1, Forssa Centrum, Borlänge · 0243-21 31 60

ostbergsmobelhus.se

LUNA – nyhet i
porslin och stål

Med kunden i centrum sedan 1903

Borlänge Centrum · bragegallerian.se
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Sveagatan 3 ∙ Borlänge Centrum
0243-21 16 39 ∙ Vard 10–18 ∙ Lör 10–15

INREDNINGSBUTIK I
BORLÄNGE
CENTRUM

Bragegallerian · Borlänge · 0243-185 40

borlangecentrum

Kom och trivs med oss i Borlänge centrum
Julskyltning med
”hästcruising”

3/12

Trivsamt i restaurangtäta Borlänge. Unika butiker med personlig service. Konstutställningar,
skönhets- och frisersalonger. Gott om parkeringsplatser och bra buss- och tågförbindelser.
Varmt välkommen!

borlangecentrum.se
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Saras
Smaker

SNITTAR TILL
VINTERNS FESTER

PRÄSTOSTCRÈME
MED MOROTSSTICKS PÅ
PUMPERNICKEL

SPISKNÄCKE MED
KALLRÖKT SKINKA,
DILLGURKA OCH
SENAPSAIOLI

CITRONBAGUETTE MED
AVOKADO, ROM OCH RÖDLÖK
PEPPARROSTADE
TUNNBRÖDSSTICKS
MED RÖDBETSDIPP
VALNÖTSKNÄCKE MED ÄDELOST OCH FIKON
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VALNÖTSKNÄCKE MED
ÄDELOST OCH FIKON
(cirka 20 stycken)
1 dl solrosfrön
1 dl sesamfrön
2 dl hackade valnötter
2 dl majsmjöl
2 dl kokande vatten
0,5 dl rapsolja
0,5 tsk salt
1 tsk flingsalt
Blanda alla torra ingredienser
(utom flingsalt) i en bunke. Häll
över kokande vatten och rapsolja. Rör om väl. Låt svälla i
10 minuter. Sätt ugnen på
150 grader. Häll upp degen på
en plåt med bakplåtspapper.
Lägg över ett till papper så
att du kan kavla ut degen över
hela plåten utan kladd. Dra av
papperet och strö över flingsalt. Grädda i cirka 1 timme.
När knäcket är torrt och knaprigt är det klart. Låt svalna
helt och bryt sedan ner till
små plockbitar. Förvara knäcket
i en tätförslutande burk.
100 g ädelost
3 msk neutral färskost
2 färska fikon
färsk rosmarin
flytande honung
Smula ner ädelosten i en skål.
Blanda med färskosten. Skär
fikonen i små klyftor. Lägg lite
ädelost och en fikonklyfta på
ett valnötsknäcke. Toppa med
rosmarin och lite honung.
PEPPARROSTADE TUNNBRÖDSSTICKS MED RÖDBETSDIPP
(cirka 30 stycken)
2 rektangulära mjuka tunnbröd
2 msk smör
0,5 msk svartpeppar
0,5 tsk salt
Sätt ugnen på 150 grader.
Skär upp tunnbrödet i långa
sticks, cirka 1 cm breda, och
lägg på plåt med bakplåtspapper. Smält smöret och blanda
ner svartpeppar och salt.

Pensla blandningen på sticksen och grädda i ugn i cirka
15—20 minuter tills de fått en
gyllenbrun färg. Ta ut och låt
svalna på ett galler. Förvara i
en tätförslutande burk.
2 kokta rödbetor
2 vitlöksklyftor
1 tsk citronsaft
1 dl grekisk yoghurt
salt
Riv rödbetorna grovt och lägg i
en bunke. Pressa ner vitlök och
tillsätt citronsaft. Blanda ner
yoghurt och smaka av
med salt.
SPISKNÄCKE MED KALLRÖKT
SKINKA, DILLGURKA OCH
SENAPSAIOLI
(cirka 20 stycken)
3 msk grovsenap
3 msk majonnäs
1 liten vitlöksklyfta
salt & svartpeppar
10 cm gurka
1 msk hackad dill
10 skivor kallrökt skinka
20 små bitar spisknäcke
Blanda senap och majonnäs.
Pressa ner vitlöken. Smaka av
med lite salt och svartpeppar.
Dela gurkan på längden. Dra
bort kärnorna med hjälp av en
liten sked så att endast skal
och gurkkött blir kvar. Skär
gurklängderna i 0,5 cm tjocka
skivor. Blanda gurkbitarna med
dill i en skål. Dela skinkskivorna
på hälften, totalt 20 bitar.
Lägg en ”ros” av skinka på
varje knäckebit. Toppa med en
klick aioli och två gurkbitar.
CITRONBAGUETTE MED
AVOKADO, ROM OCH RÖDLÖK
(30 stycken)
20 baguettskivor (0,5 cm
tjocka)
3 msk smör
skal från 1 citron
1 msk citronsaft
0,5 tsk salt

Sätt ugnen på 150 grader.
Lägg skivorna på en plåt med
bakplåtspapper. Smält smöret
och riv ner citronskalet. Blanda
i citronsaft och salt. Pensla
skivorna med citronsmöret och
grädda i cirka 20 minuter tills
de blivit gyllenbruna. Ta ut och
låt svalna på galler. Förvara torrt
tills servering.
2 mogna avokador
1 rödlök
1 msk hackad dill
3 msk crème fraîche
röd kaviar/rom
dill till garnityr
Skala avokadorna, hacka fint
och lägg i skål. Finhacka rödlöken och blanda ner i avokadon.
Rör ner hackad dill och crème
fraîche. Lägg upp röran på
baguetteskivan och toppa med
röd rom och en liten dillkvist.
PRÄSTOSTCRÈME MED MOROTSSTICKS PÅ PUMPERNICKEL
(20 stycken)
1 morot
1 dl grädde
100 g riven prästost
salt & lite cayennepeppar
20 små pumpernickel (mörkt
bröd från bröddisken)
Skala långa tunna morotsremsor
med en potatisskalare. Sprid ut
dem på plåt med bakplåtspapper. Torka strimlorna i 125
grader i cirka 30—40 minuter
eller tills de torkat helt. Ta ut
och låt svalna. Koka upp grädden i en liten kastrull. Ta av från
plattan. Häll ner osten i den heta
grädden. Rör och låt smälta tills
grädden är slät. Smaka av med
salt och ett stänk cayennepeppar. Låt crèmen svalna/stelna
i kylen innan servering. Toppa
varje pumpernickel med crèmen
och dekorera med några
morotsstrimlor.
Fler recept hittar du under
Saras Smaker på dalaliv.se
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FRÅN MÖRKER
TILL LJUS
3 nov–27 jan 2018

I årets julutställning möter oss två helt
väsensskilda avdelningar, eller kanske vi ska
kalla det stämningar. Den tar sin början i mörka
och dramatiska händelser ur Leksands historia,
som t ex häxprocesser och uppror. För att sedan
övergå till en betydligt ljusare avdelning där
Leksands äldre jultraditioner presenteras.
Från de mödosamma förberedelserna fram
till själva crescendot – julfirandet.
Och allt där emellan.

Låna din
julläsning och
dina julfilmer
hos oss!
Lek och läs,
pyssla och mys
i vår barnhörna

LEKSANDS
KULTURHUS

4 8leksand.se/kultur

Räcker
händerna
inte till?

Fritidshusägare
Vi hjälper dig med
snöskottning, värme
på/av, tillsyn,
städning m.m.

Vi erbjuder tjänster till
privatpersoner & företag
Städning, flytthjälp, flyttstädning, byggstädning,
slyröjning och trädfällning, häckklippning,
snöskottning/snöröjning, ved mm.

RUTAVDRAG!
Alltid till hands
073-532 37 23 | dalahander.se | info@dalahander.se

Inte som alla andra!

VARD 10–19 • LÖR 10–16 • SÖN 11–16 • HEMKÖP 8–22
Vid riksväg 70 i Insjön
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VÄLKOMMEN TILL ETT
MYSIGT & ANRIKT
BAGERI & CAFÉ I FURUDAL

Att komma in i Saluhallen är
lite som att komma in i en
handelsbod från förr i tiden.
Lokal- & närproducerad mat,
heminredning & hantverk.
En upplevelse för alla sinnen!
JULKLAPPARNA HITTAR NI HOS OSS!

Julkorgar i olika prisklasser,
produkter från Nittsjö keramik mm.

Mån–tis 10–18 Lör 10–16 Sön 11–16
Kaplansgatan 13, 794 92 Orsa - 073-819 17 91
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Vårt bröd bakas enligt långsamma
processer. Vi använder surdeg och andra
typer av fördegar, vilket gör brödet
både godare och mer hälsosamt.

HANTVERKSBAGERI
Järnvägsgatan 9, Furudal · 070-979 65 08
Facebook: Snitths Hantverksbageri

Skafferiet

BAKAR PÅ
TYSKA RECEPT

När Tomas och Regine Zaunbrecher flyttade från Düsseldorf till
Orsa för fyra år sedan tog de
med sig sina recept och startade
ett bageri. Bland annat bakar de
fem sorters wienerbröd varje dag.
Allt bröd, fikabröd som matbröd,
bakas från grunden. Inför jul
satsar paret på traditionella tyska
julbröd, som småkakor och stollen
med frukt och marsipan.
Facebook: Orsa Bagarstuga

NYHET: MANUELL KÖTTDISK
I Rättvik har Daniel Torstensson och Micke Mårthans
öppnat en köttbod med lokala produkter.
Vintertid rekommenderas kokkött till goda grytor
samt revbensspjäll och prinskorv till jul.
Facebook: Mårthans Köttbod

INGEN VINTER
UTAN GLÖGG

Vad sägs om att bjuda
vännerna på denna
goding som är tillverkad
av KRAV-odlade havtorn
från Avesta?
muddus-hjortron.se

SKÄR PÅ TRÄ

I Orsa tillverkas handgjorda skärbrädor i ändträ i
många olika former, storlekar och träslag. Här en
skärbräda i ek med handtag och dike.
mikrosnickeri.se

GRANOLA MED
VINTERTOUCH
Emma Erkers på Erkers Lantgård i Tällbeg tipsar om säsongens godaste granola, en
slags rostad müsli. Njut av den
själv eller paketera fint och ge
bort i present!
6 dl havregryn
2 dl rågflingor
0,75 dl linfrö
1 dl grovhackad mandel
1 dl pumpafrö
1 msk pepparkakskrydda
1,5 dl vatten
3 msk honung
1 msk rapsolja
0,5 dl kokosflingor
1 dl gojibär
1 dl torkade äppelbitar
1 dl russin
Sätt ugnen på 200 grader.
Blanda havregryn, rågflingor,
linfrö, mandel, pumpafrön och
pepparkakskrydda i en skål.
Häll i vatten, honung och
rapsolja. Blanda allt väl. Bred
ut på ugnsplåt klädd med bakplåtspapper. Rosta granolan i
ugnen i cirka 15 minuter.
Ställ luckan på glänt (med
träslev) för att få ut fukten.
Rör om några gånger under
rostningen. Ta ut granolan och
låt den torka. Blanda i resterande ingredienser.
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Vägen till en skönare sömn
Vi har många produkter i ull såsom täcken, kuddar,
sängar, bäddmadrasser, madrasskydd, plädar,
mattor, fårskinn, prydnadskuddar, fällar m.m.

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

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

WIBERGS MÖBLER ORRHOLSVÄGEN 1F ÄLVDALEN 0251-100 83
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PUB & À LA CARTE
Aktuella öppettider hittar
du på vår hemsida:
dalgatan118.com
CATERING
efter behov och önskemål
Välkommen in och botanisera i butiken som
gör dig bladglad och blomlycklig, tillsammans
med handplockad interiör i en charmig miljö.
Rosa huset vid rondellen i centrala Älvdalen.

} Johannas }

FLORA
www.johannasflora.se · 0251-100 66

Welkumner
ad Övdalim!
(Välkomna till Älvdalen!)

SMÖRGÅSTÅRTOR
på beställning

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

GILLA OSS PÅ
FACEBOOK !

VI HJÄLPER DIG!
Färgsättning/hembesök
Personlig service
Stort nätverk med
lokala hantverkare

Tre Björnar Vandrarhem i Älvdalen
Vandrarhemmet har tagit emot gäster i
över hundra år. Här finns tio 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

VÄLKOMMEN TILL OSS ÖNSKAR
MAJA, LARS-OLOF, ANGELICA & MONA
HAPPY HOMES ORSA
Centralgatan 2, Orsa
Tel 0250-401 55
www.happyhomes.se
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VINTERINSPIRATION

Årstidens bästa

Linda Hansson, Avesta, bjuder Dalalivs
läsare på inspiration i ord och bild.
Instagram: arstidensbasta
Redan som liten hade jag intresse för blommor,
trädgård och naturen. Mormor jobbade på handelsträdgård och jag glömmer aldrig doften när jag
klev in genom dörren där. Morfar var också galet
trädgårdsintresserad och i min farmors sommarhus,
där jag tillbringat många somrar, odlades ätbart
samt klassiska sommarblommor i långa perfekta
rader. Idag är det jag som odlar, både blommor
och grönsaker. Och som jag älskar det!

Anemon. Finns det något vackrare egentligen
den här tiden på året? En favorit hos mig. Så
vacker i buketten eller i en knippa för sig själv.
Hållbar är den också. Finns dessutom i många
fina kulörer.
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En mixad vinterbukett är ju alltid trevligt.
Vitt, grönt och silver är en finfin kombination som passar perfekt den här tiden
på året. Med ett tjusigt papper runt om
så blir det extra festligt. Framförallt om
buketten ska ges bort!

Under vinterhalvåret letar jag fröer till köksträdgården. I somras sa jag att det skulle
bli Zinnians år. Det blev det. Jag beställer
många fröpåsar från flera olika leverantörer. Att gå runt i sin egen trädgård och få
binda en bukett av blommor från frö, det
är speciellt.

Att dekorera med kottar och andra naturmaterial
är självklart för mig. I naturen finns så mycket
vackert. Här tillsammans med blandade detaljer
som jag gillar.

Kransar är min passion här i livet, förutom
choklad förstås. Stommen dekorerar jag med
massor av grönt. Det ska vara proppat och
grönt i överflöd. Sedan brukar jag hänga i
någon detalj som jag gillar, som en extra
dekoration. En tunn och skir ljusslinga passar
bra under den mörka årstiden. Det finns
enkla och fina som drivs av batterier.
När julen städats ut åker tulpanerna in. Krispet av dessa godbitar är oslagbart. Och det
är himla kul att det finns så många nya och
fina sorter. Köp en bunt av bra kvalitet, så
klart i blomsterbutik. Bind ihop med kvistar av
olika slag. Kan knappast bli vackrare!

En gammal trälåda med sodaflaskor som
jag dekorerar efter säsong. Under vintern
fylls den gärna med lärk och eucalyptus.
Men även med långa smala ljus som jag
tycker gör det där lilla extra.
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SIRIUS LIMITED EDITION

KVALITETSSÄNG
TILL DRÖMPRIS!

Skaparglädje!

Det här är drömläget du inte får missa! Kontinentalsäng
i unik design och begränsad upplaga, till ett suveränt pris.
Svensk design när den är som skönast.

SPARA
12.280:–

SIRIUS LIMITED EDITION
Kontinentalsäng 180x200 cm. 5 zoner, två lager pocketresår.
Inkl. ben Albin 15 cm, specialtyg Roma (ljusgrå eller mörkgrå)
och bäddmadrass
Supersoft Kuvert.

15.990:–
Ord. pris 28.270:–

www.mobelvaruhuset.com • 0247-79 76 00
Limsjöänget 3, Leksand • Må–fr 8–17, lö 10–14

en riktig tygaffär

Lyxiga
bäddset i
linne-look

Julklappstips!

8391 VIT POESI

7163 MINTY BREEZE

6350 SOFT TEAL

Psst...vi säljer även presentkort! Den perfekta presenten till dottern som precis
flyttat hemifrån eller till mamman som ska renovera vardagsrummet.
Colorama Leksand
Leksandsvägen 3
0247-100 64
leksand@colorama.se
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Öppettider:
Vardagar 8–18
Lördag 10–14
Söndag Stängt

Colorama Leksand
#coloramaleksand

VINTERNYHETER
FRÅN ECCO

Insjonsvaveri
Facebook “f ” Logo

Finns i grått och svart
Vardagar 10–18 - Lördagar 10–15
TORGET 7, LEKSAND - 0247-346 80

CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Insjöns Väveri AB - Inredning o Sköna Ting

Insjövägen 59 · Insjön · 0247- 40392 · info@vi.dukar.nu

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

Present- & inredningsbutik
där överskottet går till ett gott ändamål

Följ oss på
instagram
sdr_gavan

Gåvan

Järnavägen 11 • Tel 0247-140 65
Åkerö centrum (vid Posten) LEKSAND
Öppettider: Mån-fre 10.00-18.00

Gilla oss på
facebook
SDR Gåvan
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K n i p p b o d a r n a 11 9 • I n s j ö n • 0 2 4 7 - 4 0 2 7 3 • w w w. s a t e r g l a n t a n . c o m / b u t i k

BUTIK EN FÖR SLÖJD OCH HANTVERK

ORD PÅ VÄGEN: SAVITA NORGREN

Livet behöver levas
Vi lever i en tid då många av oss stressar mer
än människorna gjorde förr. Vi ska liksom fylla
tiden så mycket som möjligt, med karriär, träning, barnens aktiviteter, resor… Sedan toppar
vi med hemlagat, hembakt och ”hemgroddat” i
våra inredningssnygga hem med frodiga trädgårdar. Vi göder oss själva med aktiviteter och
när vi väl pausar är det ofta med en smartphone i handen, vilket också leder till aktivitet,
ljus och brus för hjärnan. Och, kanske än värre,
en känsla av att inte vara bra nog. Stressen blir
ett faktum och vi tycks fångna i våra egna val,
mönster och beteenden.
Men det går att finna en väg ut ur stressen.
Lösningen är vila. Sakta ned. Skala av. Ge dig
stillhet, lugn och återhämtning. Jag har gjort
den resan. Jag var en stressad småbarnsmamma med dubbla jobb. Jag instruerade flera
träningsklasser i veckan och ångade på i mitt
höga tempo. Det spelade ingen roll att min
pappa sa att jag brände ljuset i båda ändarna
och att min livsglädje bytts till vresighet. Jag
lyssnade inte förrän kroppen sa ifrån, när jag
fått besvär som tinnitus, hälsporre, IBS, ischias
och panikångest.
Först visste jag inte hur jag skulle hantera
stressen — trots att jag var yoga- och meditationslärare. Men efter ett tag började jag inse
vad jag kunde förändra. Jag sålde mitt företag,
jag slutade med alla träningsklasser förutom

Livet vill mig väl och
det känns som att det
många gånger svarar
på mina innersta
önskningar.
yogan, jag började säga nej till åtaganden och
bjudningar. Jag skalade av, saktade ned, prioriterade om.
Jag frågade mig ofta vad mina behov var
och den frågan ställer jag mig än idag. Vilka är
mina behov? Vad behöver jag? Vad mår jag bra
av? Vem mår jag bra av att umgås med?

För mig är livet här, på andra sidan stressen.
På andra sidan ser jag värdet av att ta hand om
min kropp. Jag hör och respekterar dess signaler. Jag litar på den. Jag tar vara på tiden med
mina nära och kära. Jag är närvarande med
dem och i mig själv. Det är för övrigt den bästa
platsen att vara på, närvarande i sig själv.
Jag har insett att livet behöver levas. Vardagen har blivit en gåva. Tidigare jobbade och
stressade jag genom vardagen och pustade
endast ut under helgen och några semesterveckor. Nu när allt känns mer stilla kan jag njuta
i vardagen. Åt det enkla och det lilla.
Idag upplever jag att jag kan skapa livet jag
vill leva. Jag gör det dagligen och har så gjort
de senaste åren. Livet vill mig väl och det känns
som att det många gånger svarar på mina
innersta önskningar.

Savita Norgren
Yogalärare & livscoach
inspirelife.se
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Många val.

Våra kunskaper formar hur vi ser på världen.
Allt omkring dig går att tolka
på en mängd olika sätt,
och ju mer kunskap du har,
desto mer kommer du att se
och få ut av världen.

Alla är kloka.

Personalutbildning, Företagsuppdrag

Är du företagare och behöver hitta rätt utbildning för din personal?
Vi har hela Dalarna som upptagningsområde och kommer gärna ut
till ert företag och håller utbildningen på plats.
Vi vill gärna bli er samarbetspartner.

Folkbildning

Studieservice
Vi erbjuder er grupp/förening utveckling av era
idéer, nätverksbyggande, hjälp med marknadsföring, administrativt och ekonomiskt stöd.
Öppen kursverksamhet
Vårt kursutbud riktar sig till allmänheten och vi
erbjuder kurser inom många ämnesområden,
t.ex. språk, estetiska ämnen och ekonomi.

Yrkeshögskoleutbilding

Vi har bedrivit YH-utbildningen Medicinsk sekreterare sedan
2008. Vi har ett genomsnitt på 98 % som går direkt ut i ett
arbetsliv som medicinsk sekreterare efter examen. Just nu har
vi också Tandsköterska och IT-infrastrukturspecialist.
Yrkeshögskola = arbete!

Vill du veta mer? Kontakta oss!
Folkuniversitetet Dalarna
Slaggatan 8, 791 71 Falun
023-140 90, info.falun@folkuniversitetet.se
www.folkuniversitetet.se/dalarna

Kunskap förändrar.

Fotograf: Christian Habetzeder

Allmän kurs • Metall/Silversmide
Bokbinderi • Design • Keramik
Kreativt Entreprenörskap
Leksands folkhögskola är en kreativ
dynamisk mötesplats med moderna
utbildningar inom hantverk, form
och design, entreprenörskap och
personlig utveckling. Här har du
möjlighet att fördjupa dina kunskaper
och utforska ditt konstnärliga
uttryck. En tid fylld av överraskande
möten som lyfter din utveckling.

Ansök senast 16 april!

Limsjöänget 5 0247-125 50

KARLS MÅLERI
LEKSAND

Fotograf: Fia Palmgren

Gå en sommarkurs 2018!
En sommarkurs kan bli en utmaning
och inspiration. Utforska hantverk,
konstnärligt uttryck tillsammans
med andra som är intresserade av
samma sak. Bokbinderi, keramik,
silversmide,
fotografi,
broderi,
illustration, möbeltapetsering eller
skrivarkurs... Anmälan till sommarkurserna 2018 öppnas i december.

Kunskap & kvalitet

Anmälan senast 1 maj!
LENNART KARLS
070-658 14 52
lennart@karlsmaleri.se
Tel. 0247-648 00 www.leksandsfolkhogskola.se
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Kropp
& själ
DALADOFT

NYTTIGHETER PÅ BURK

Sprid en doft av barrskog och enbär
i rummet. Set med glasburk, olja och
trästickor.
klockargardens.se

Mjölksyrejästa grönsaker som
odlats och förädlats i Hansjö, Orsa.
Surkål och rotsaker är storsäljarna
i sortimentet. Kanske blir surkål
med chili din favorit?
solsyran.se

”Säger man inte ifrån
förtvinar man i sitt
bristande mod.”
Magdalena Ribbing

SALONG GAIAA

I Avesta erbjuds holistisk hår- och hudvård
av Camilla Nordholm som är utbildad örtfrisör
och ekohudvårdsterapeut. Camilla utför även
hårbalansering som ger naturlig volym, främjar
hårväxten och kräver minimalt med styling.
gaiaa.se

FILA VIDARE

Nagelfil av Orsasandsten som fixar fina och
jämna nagelkanter samt gör torra och trasiga
nagelband mjuka och släta. Levereras i skinnetui.
orsasten.se

UNIKA KOMBINATIONER

N.C.P. Olfactives sju exklusiva unisexparfymer ger dig
möjlighet att skapa helt nya dofter efter tillfälle och
sinnesstämning. Bakom lanseringen hittar vi bland andra
skådespelerskan Noomi Rapace samt entreprenören och
tidigare världsmästaren i slalom, dalkarlen Jonas Nilsson.
ncpolfactives.com
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leva & bo
inredning present café

Tor–fre 14–18 lör–sön 11–16. Öppet alla helgdagar.
Sturängsgattu 6, Tällberg ∙ 0247-503 22
tallbergslevaobobutik.blogspot.com

JULBORD PÅ GREEN HOTEL

Begå vårt klassiska julbord där allt är hemlagat enligt traditionella recept. Morten gravar lax,
griljerar skinka och lägger in sill där kärleken och omsorgen känns i varje munsbit.
Lördag 2, 9 december & Julafton kl 17.00 Fredag 15 december kl 19.00.
Välkommen att boka bord. Är ni många och vill komma någon annan dag, kontakta oss.
Lördag 9 december har vi julmarknad på borggården. Öppet 11.00-17.00

TÄLLBERG GREENHOTEL.SE 0247-500 00
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R ÄT T V I K S K U LT U R H U S

MATTOR
TILL TUSEN
PLAST BOUCLE
FINSKA TRASMATTOR
EGEN TILLVERKNING
STOR SORTERING

Siljans Mattväveri AB

Kärvsåsens Byväg 28, Boda Kyrkby
0248-421 79 · agneta.tysk@siljansmattvaveri.se

www.siljansmattvaveri.se

Signe Du Råde

Boktipsarfrukost

Författarbesök

Upphittat

Laggar Jan Tigerstrand
Vernissage 9 dec kl 12.00

Elisabet Nemert
23 nov kl 18.00

Onsd 9 dec
kl 9.00 frukost 20 kr

Inga Björstedt
Utställning t o m 3 dec

Bibliotek–konsthall–bildarkiv–naturmuseum
Öppet alla dagar i veckan. Tfn 0248-701 95
Se alla program: rattvik.se/kulturprogram.se

VÄLKOMMEN TILL OSS!

stjarnreklam

Textiltryck, inramningar & grafiskt hantverk

EST 1948
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w w w.s tj a r nrekla m.com
i n fo@ s tj a r nrekla m.com
Knihsg a ta n 14 Rä ttvik
0 24 8-10427

Krukväxter, snittblommor,
krukor, inredningsdetaljer...

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

STIFTSGÅRDEN RÄTTVIK
- en mötesplats för många!

Rofylld stämning, go
d mat, trivsamma rum
vacker utsikt året om
och
. Det finns mycket att
njuta av hos oss!

Stiftsgården Rättvik
www.stiftsgarden.orgi010-160 80 00

VÄLKOMMEN TILL
HEMSLÖJDEN I RÄTTVIK
VARD 10–18 • LÖRD 10–14
Extraöppet under jul och nyår,
se hemsida och Facebook.

Torget, Rättvik
0248-100 86
rattvikshemslojd.se
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Ripsmattan Karin

finns att köpa hos
Carl Larsson-gården och Matts Mattor
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Hugo Hedströms Väg 18 - BORLÄNGE
Öppet: Måndag-Fredag 10-18, Lördag 11-15

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
Tänkvärtåi tomten…
väntan p

boktips

SÄG ATT DU ÄR MIN

VERA

FLÄTAN

Elisabeth Norebäck

Anne Swärd

Laetitia Colombani

Polaris

Albert Bonniers förlag

Sekwa

Isabelle lämnar sin
mamma och sitt
gamla liv i Borlänge för att plugga på KTH.
Hon börjar samtidigt i gruppterapi hos Stella, som instinktivt
känner en stark dragning till
Isabelle — vet hon vem jag är?
Psykologisk thriller berättad ur
tre kvinnors perspektiv, utan
att avslöja vem som sitter på
sanningen. Rysligt spännande
och välskriven debut, med en
sväng på Långbryggan i Rättvik
som patriotisk bonus. (Lina)
DET VAR VI

Golnaz
Hashemzadeh
Bonde
Wahlström
& Widstrand

Nahid är 21 år när hon lämnar
Iran med sin man och nyfödda
dotter. Hon flyr för sitt barns
skull. Och lämnar allt. I dödens
väntrum, 30 år senare, är
Nahid arg på livet, på sjukdomen och på alla som står henne nära. Brutalt ärligt berättar
hon om flykt och skuld, om
moderskärlek och om drömmar
för en kommande generation.
Hjärtskärande och alldeles
fantastisk. (Alexander)

På bröllopsnatten
föder Sandrine ett
barn. Maken Ivan
vet att det inte är hans.
Äktenskapet är på sätt och
vis ett tyst avtal mellan två
vilsna själar, med varsin historia, båda lika opassande i
Ivans överklassfamilj. Sandrine
förföljs av minnen från sitt förflutna och kan omöjligen knyta
an till dottern Vera. Det är
spännande, trollbindande och
vackert. En episk berättelse.

Smita är kastlös
och drömmer om
ett bättre liv för sin
dotter. Giulia förväntas ta över
sin fars hårateljé i Palermo,
men lever i böckernas värld.
Sarah är kanadensisk stjärnadvokat och hennes karriär
betyder allt. Tre kvinnor på
tre kontinenter, i en universell
berättelse om mänsklig längtan
och vägran att acceptera sitt
öde. Jag sveps direkt med och
kan inte lägga boken ifrån mig!

(Lina)

(Alexander)
POCKETNYHET
VÄGMÄRKEN

POCKETNYHET
DET MÅSTE VARA HÄR

Dag Hammarskjöld

Maggie O’Farrell

Bonnier Pocket

ETTA

När till och med
K.G. Hammar påstår sig haft svårt att förstå
Vägmärken vid en första
läsning känns det en aning befriande. Min förvirring var total.
Nu finns den i nytryck och min
omläsning är andäktig. Läs den
fram och tillbaka, högt eller
tyst. Ibland passerar orden
förbi, ibland stannar jag upp:
”Så skall världen varje morgon
skapas på nytt, förlåten – i
dig, av dig.” (Lina)

Daniel kämpar med
spillrorna av ett
misslyckat äktenskap. Under en
vistelse på Irland träffar han
av en slump Claudette, en berömd skådespelerska som önskar leva inkognito. De förälskar
sig i varandra. Tillsammans
bygger de upp ett nytt liv och
allt är perfekt tills en hemlighet
från Daniels förflutna ställer
allt på ända. En relationsroman när den är som allra bäst!
(Alexander)

I SAMARBETE MED

Storgatan 12 − 795 30 Rättvik − 0248-104 11 − www.sorlinsbokhandel.se
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Upplevelser & NJUTNING
Hjärtat av Dalarna | Tällberg

Dalecarlia SPA vid Siljan
Den oemotståndliga vyn över vackra Siljan finns med överallt och ger ro, kraft och
inspiration på många plan. Ingen dag är den andra lik, Siljansbygden ändrar skepnad
i takt med väder, vind och säsong. Precis som vi på Dalecarlia – vi finns här för alla
ändåmål, oavsett om du är här på familjesemester, som spagäst eller på konferens.
Uppge Dalaliv och få 100 kr rabatt på din bokning gjord innan 2018-02-28

QUALITY HOTEL
Dalecarlia

DALECARLIA

Quality Hotel Dalecarlia | Tällgårdsgattu 21 | 79370 | Tällberg | 0247-89100 | Dalecarlia.se

Bröllop 2018

På er bröllopsdag kommer ni skratta och gråta.
Kramas, pussas och uppleva massor av kärlek.
Tänk så underbart att kunna uppleva det om igen
när ni ser på bilderna från just ER stora dag.
fotografmariahjort.com 070-433 30 26

Bröllop ♥ Gravid ♥ Nyfödd

HEMSLÖJDEN PÅ HANTVERKSBYN
I RÄTTVIK
ÖPPEN VARJE DAG
KL. 10.00-17.00

1 MAJ FLYTTADE HELA
LAGRET IN HOS OSS!

Ni hittar även produkter från bl a Nittsjö Keramik, Klippan Ylleväveri, Käck & Hedbys smide
Ekelunds Linneväveri, Grannas Dalahästar och många, många ler.
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JENNI SJÖBERG I LEKSAND HAR ETT
INTRESSE SOM SLUKAR ALLT MER TID.
HENNES PASSION ÄR ATT SKAPA BILDER
SOM VORE DE HÄMTADE UR EN SAGOBOK.

Du erbjuder drömsessions.
Det låter spännande, berätta!
— Drömsessions är sagoboksbilder med
vackra klänningar ute i naturen, kreativa bilder
där jag utgår från ett tema eller en karaktär.
Jag lägger ned mycket tid på efterarbete
av toner och färger i Photoshop. Till exempel
gillar jag inte gröna bakgrunder utan gör dem
hellre röda eftersom det ger mer effekt. Mest
stolt är jag över en röd bild som jag fotade
förra sommaren. Den föreställer modellen
Paulina Adeström i skogen vid en liten bäck.
Den bilden är så sagolik! Jag minns att jag
glömde stativet till blixten och fick knyta fast
den i ett träd. (Se bild längst ner till vänster
på högersidan, red. anm.)

I din studio i Insjön
fotar du makeover_bilder.

— Jag vill skapa vackra, feminina bilder
av kvinnor. Det är verkligen en egoboost för
dig som inte tycker om att bli fotograferad.
Du blir ompysslad och sminkad och får håret
fixat av makeupartisten Beatrice Nyström.
Jag ger tips på smickrande poser beroende
på hur du är byggd. Oftast är det roligare att
fota kvinnor som inte är vana för de blir så
glada när de får se resultatet. Mitt mål är att
ta de absolut finaste fotona du någonsin sett
av dig själv.

Ditt intresse för fotografi
väcktes under en journalist_
utbildning?

— Ja, och sedan dess har jag deltagit i
flera kurser och workshops för världskända
mode- och porträttfotografer. Jag vill hela
tiden lära mig nya saker. Du som modell ska
inte känna att du måste vara bra framför
kameran — det är mitt jobb att hjälpa dig dit.

jennisjoberg.com
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I ALBUMET
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ANNONS

Möten med Zorn
och sibiriska tigrar

Är det dags för ett möte, kick-off eller konferens?
I Mora och Orsa Grönklitt väntar små och stora
äventyr bakom varje hörn.
2017 firar Mora Parken 40 år som mötesplats. Mycket har
hänt sedan Mora Parken stod värd för en cirkus, och på
något sätt lyckades få in en elefant på scenen i den stora
konferenssalen. Eller när Gyllene Tider och Björn Skifs
rockade loss inför en hänförd publik. Av historien har vi
lärt att ingenting varit omöjligt.
Mora Parken är idag en vital 40-åring som varje dag
adderar värden till människors liv. Mixen har visat sig vara
framgångsrik: en bra konferensanläggning, restaurang,
hotell och därtill kringaktiviteter i världsklass.
Det geografiska läget kan inte vara bättre, det är mycket
kultur, hälsa, rekreation och natur på nära avstånd. Vasaloppsspåret ligger alldeles intill, så även Zorngården med
alla dess skatter, och Mora centrum med ett stort utbud
av shopping i välsorterade butiker.
– Många sätter guldkant på sina dagar genom att kombinera mötet med någon eller några aktiviteter, säger Cecilia Difs, som är konferensansvarig. Närheten till allt gör
att man sparar tid och verkligen får ut max av sitt möte.
Vi ordnar gärna med en längdinstruktör om så önskas,
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annars är det bara att bege sig i spåret på egen hand.
Andra vill hellre ha yoga, bowla i vår egen hall, eller
gymma och basta. Det är viktigt att kroppen och själen får
sitt. Vi har även ett medvetet hälsotänk, vilket syns på vår
meny där salladsbuffén är omtyckt av alla våra lunchgäster. Vi serverar gärna hälsofika, som består av olika
traditionella, trendiga och hälsosamma bakverk. Andra
frågar efter vin- och chokladprovning, eller drömmer om
att åka långfärdsskridskor. Vi ordnar det också.
Hög servicegrad
Dagkonferenserna är många, liksom de konferenser som
sträcker sig över flera dagar. Boendet finns då på Mora
Parkens hotell, eller i de stugor som är av samma moderna standard.
Mora Parken är idag den enda anläggning i området
som dagligen kan hantera stora möten och events för upp
till 500 personer. Ofta används de mindre konferensutrymmena samtidigt på nedre plan. All modern teknik finns på
plats, även en tekniker om man vill.
– På kvällarna är vi vana att förvandla den stora salen till
en plats för dans och underhållning. Det ska vara nära till
nöje och skratt också.

ANNONS
Orsa Grönklitt är en plats som sjuder av liv och rörelse,
i synnerhet under vintern. Uppe på toppen finns en
mycket speciell konferenslokal för upp till 20 personer.
Det extraordinära är placeringen – rummet har nämligen
stora fönster ut mot tigerhuset, som är en del av Europas
största rovdjurspark.
– Det är konferenser man minns, att ha möten samtidigt
som sibiriska tigrar smyger utanför.
Skotersaffari och våffeltur
Nere vid entrén till parken, i Rovdjurscentrum, finns en större lokal, som rymmer upp till 225 personer i biosittning.
– Vi har väldigt många övernattande gäster i Orsa
Grönklitt, många söker en konferens som bygger på
upplevelser. Ett exempel på boende är i Limbygården som
rymmer 24 bäddar. I denna fantastiska byggnad med fina
vyer kan vi erbjuda spa-behandlingar, massage, vinprovning, matskola. Vill man få maten tillagad kan vi erbjuda
en egen kock i stugan.
För den som vill erbjuds även yoga längst uppe på
toppen, med en milsvid utsikt över Orsasjön, Siljan och
de djupa skogarna.
– Under vintern är det mysigt att vara inne och skapa
värden tillsammans i grupp, för att sedan vara ute i naturen och få lite äventyr och upplevelser. Andra exempel på
aktiviteter är hundspann, skotersafari, våffeltur med häst
och släde, vinterfiske, guidning i rovdjursparken, skidåkning med eller utan instruktör, samt förstås alpin skidåkning i backar av olika svårighetsgrader. All utrustning

Vi kan erbjuda
snösäkra vintrar
på nära håll.
finns att hyra. Och i en mindre, vedeldad stuga, alldeles
vid en sjö, tillagar vi mat över öppen eld. Och apropå mat.
Uppe i toppstugan har vår matleverantör, Dalasmaker, en
sjurättersmeny som är väldigt populär bland konferensdeltagare.
Bröllop i dalastil
Cecilia Difs och hennes kollegor har även en annan
specialitet: magiska bröllop i dalastil.
– På Mora Parken blir det så vackert i stora salen. I Orsa
Grönklitt väljer många att ha sin bröllopsmiddag i toppstugan, dit man tagit sig med häst och släde. Andra väljer att
ha en vigsel i naturen. Vi trivs med att vara bröllopskoordinatorer och skapa minnen för livet.
Orsa Grönklitt och Mora Parken, som båda är en del av
Grönklittsgruppen, är väldigt stolta och starka varumärken.
– Vi kan erbjuda snösäkra vintrar på nära håll, den första
touchen av fjällen, en timme närmare än Sälen. Och vi
ombesörjer all transport från tåg, buss eller flyg.

moraparken.se
orsagronklitt.se
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På tapeten

1.

SYSTRARNA VAKER RAMAR IN (1)

KARIN GÖR SUCCÉ MED BYVALLA (2)

Författaren Karin Janson i Stora Skedvi gör
succé i ljudboksvärlden med serien ”Byvalla”
som har över 100 000 lyssningar på Storytel.
I somras gav Storytel ut sina mest lyssnade
produktioner som pocket. Byvalla är den bäst
sålda hittills. Den är översatt till tre språk och
handlar om kärlek och livsöden i en fiktiv by
på landet.
— Det känns jätteroligt att läsarna tycker om
bokserien och jag hoppas att de hänger med
även i fortsättningen, säger Karin Janson som
är aktuell med en fortsättning i december.
journalistkarin.se
VINN VACKRASTE DRÄKTBÖCKERNA (3)

I Dalalivs sommarnummer hälsade vi på hemma hos Sara Jons i Boda Kyrkby. Sara är en
av dräktmodellerna i fotografen Laila Durans
bokserie ”Scandinavian Folklore” som i tre
volymer berättar om Skandinaviens textil- och
folkdräktstraditioner. Böckerna är rikt illustrerade med fantastiskt vackra fotografier.
duranpublishing.com
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Foto: Maria Hansson

Dalaliv skickar lyckönskningar till Johanna
och Jenny Vaker som väckt liv i pappa Sven
Vakers ramverkstad i Ornäs. Verksamheten låg
vilande i nästan 30 år innan systrarna öppnade upp den på en ny adress mitt i byn tidigare
under hösten.
— Jag har gått som lärling hos pappa och
nu kommer Jenny att gå som lärling hos mig,
berättar Johanna som redan jobbat som
konstinramare i några år och har Gesällbrev.
I sommar får hon sitt Mästarbrev.
Utöver att erbjuda inramningar av foton och
konst hittar man på Ramboden Ornäs även
inredningsdetaljer och färdiginramad konst som
visas i ett inspirerande sammanhang.
— Vi vill förmedla att tavlor hör till inredningen i ett rum. Vad gäller konsten är det kul
att nämna att vi är landets enda återförsäljare av Borlängeillustratören Carina Sundbergs
varumärke ”Serendipity by C”. Det känns extra
skoj eftersom hon är uppvuxen i Ornäs.
Facebook: Ramboden Ornäs

2.
3.

FOTA
&
VINN!
Vi lottar ut sex böcker
bland de läsare som
senast 28/2 2018
visar en bild på Dalalivs vintermagasin (nr
3 2017) på Instagram
och/eller Facebook
och taggarbilden med
#dalaliv. Vinnarna
meddelas personligen.
Ord. pris 295 kr.
Lycka till!

Leksands Julmarknad
2–3 december

Lördag
kl. 11–18
Söndag
kl. 11–16
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JULMARKNADER

•Kalendarium

11/11—17/12 A Christmas Carol
Nisserska teatern i Falun sätter upp Charles Dickens
klassiska julsaga. Stor ensemble samt kör.
nisserskateatern.se

2—10/12 Adventskryssning
Fyra vinterturer med ångbåten S/S
Engelbrekt på Siljan och Insjön.
Ombord serveras en julinspirerad meny.
steamship.nu

9/12 Luciatåg i gruvmiljö
I år ges två föreställningar av det unika
Luciafirandet i Tuna Hästbergs gamla gruva.
Njut av värmande glögg med kaka samt
sång av Forssaängkören vid upplyst, kristallklar sjö.
aventyrsgruvan.se
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25—26/11 Korså Bruk och
Gamla Staberg i Falun
26/11
Nusnäs i Mora
2/12
Zorngården i Mora
2—3/12 Leksands centrum
3/12
Säters centrum,
Borlänge centrum & 		
Meken i Smedjebacken
9/12
Tällberg
10/12
Falu Gruva
16/12
Rättviks centrum
16—17/12 Verket i Avesta
17/12
Sundborn
2/12—10/2
Dalakonst 2017
Höstsalong på Dalarnas Museum.
Årets tema är ”Morgonljus, himmelsdis, skogsbryn och utanförskap”.
dalarnaskonstforening.se/dalakonst
10/12
Första, andra, tredje
Årets stora julauktion på Dalarnas
auktionsbyrå i Borlänge.
dalarnasauktionsbyra.se
4—7/1
Storytelling i Tällberg
David Lagercrantz, Lena Andersson,
Suzanne Osten, Daniel Sjölin och
Marie Lundström m fl samtalar
kring hur man berättar en historia.
villalangbers.se
15—18/2 Vinterfest
Internationell kammarmusikfestival
i Mora, Orsa och Älvdalen.
vinterfest.se
Ddumba & Darin till Falun
Magasinet i Falun gästas av
”Så mycket bättre”-aktuella
Sabina Ddumba den 23 februari.
Den 9 mars kliver Darin upp
på samma scen.
magasinetfalun.se

Hos oss hittar ni
kläder & accessoarer
till vinterns alla
festligheter.

PERNILLA WAHLGREN COLLECTION
PIPOOLS BAZAAR • ILSE JACOBSEN
VILA • ODD MOLLY • SOYA • IN WEAR
PART TWO • NEWHOUSE • MASAI
JOFAMA • SEBAGO MM

Öppet alla dagar
Mån–tor 8.30–24, fre 8.30–02
lör 9.30–02, sön 12–22

Varmt välkommen!
Norsgatan 24, Leksand ∙ 0247-129 00
Följ oss på Instagram och Facebook för
aktuella erbjudanden och öppettider.

Gårds Caféet / GC BAR & LOUNGE
Norsgatan 19, Leksand
0247-132 60 • www.gardscafe.se
Följ oss på Instagram och Facebook
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Vi finns alltid
nära dig

Vi är en bank och ett försäkringsbolag - dalfolket är våra ägare.
Välkommen att samla dina bank- och försäkringsaffärer
hos oss för en tryggare och bekvämare vardag.

dalarnas.se

Med 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

HÄMTA
DALALIV
HÄR!
Dalaliv ligger även ute på många
andra caféer, butiker och hotell
på dessa orter. Detta samt
tidigare nummer av Dalaliv
finns att läsa på dalaliv.se.
Gör som över 10 000 andra
– gilla Dalaliv på Facebook!

BORLÄNGE

IRMAS CAFÉ
ÖNSKEHUSET

FALUN

BYXSHOPEN
DALARNAS MUSEUM
NORRGÅRDEN INREDNING

HEDEMORA

SVÄRDSJÖ

INSJÖN

SÄTER

CAFÉ WAHLMAN
KLASSISKA BYGGVAROR
IITTALA OUTLET

LEKSAND

GÅRDSCAFÉET
KAFFEMAGASINET
LANTLIV
LEKSANDS HEMSLÖJD

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

OMHULDA

BOLLIE CAFÉ
MIG & ALICE

TÄLLBERG

GREEN HOTEL
TÄLLBERGS LEVA & BO
TÄLLBERGS HEMSLÖJD

VANSBRO

VANSBRO BIBLIOTEK

ÄLVDALEN

BACKLUNDS SKOR
JOHANNAS FLORA

TURISTBYRÅER

AVESTA, BORLÄNGE, FALUN,
GAGNEF, HEDEMORA, IDRE,
LEKSAND, LUDVIKA, MORA,
ORSA, RÄTTVIK, SÄLEN,
SÄTER, ÄLVDALEN
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Våra produkter
hittar du även
på webshopen

cronacraft.com

WEBSHOP www.leksandshemslojd.se ÖPPETTIDER Måndag till Fredag 10:00-18:00 Lördag 10:00-15:00

För nya behov
dem framsteg föda
ej gammal form
och skönhet döda!

