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Kreativa Linda Gimle:

Jag är
galen i
papper.

VI HÄLSAR PÅ

Malin på
Sollerön

Varsågod,
ta med
magasinet
hem!

PORTRÄTT:

Stiko Per Larsson

1

Du blir fin.

Det finns en underbar butik med vackra kläder i Gassarvet, Siljansnäs.
Allt i butiken är egen design och handskräddat.
Hittar du inte din egen storlek, syr vi gärna upp bara för dig.

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

ETABLERAD 1912

Inredningsuppdrag

Inredningsföretag som
inreder inom hotell,

KÖKSBOD

TE

KAFFE

PRESENTER

Hos oss hittar du sommarens
presenter, lokala produkter,
te, kaffe & choklad. Väkommen!

restauranger, stugbyar
och mycket mer.
Från idé till
färdigt resultat.
Välkomna att höra av er!
Maria & Gitte
Detalj i Dalarna
www.detalj.se | info@detalj.se | Storavägen 30 | Vikarbyn

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

Köksserien från Morakniv®
finns att köpa på Zornmuseet i
Mora och i Cerveras butiker.
Övriga modeller finns på
Morakniv Outlet hos Nils
Olsson Hemslöjd i Nusnäs.
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VÄLKOMMEN TILL VÅR
BAGERIBUTIK
I vår Bageributik söder om Leksand kan du
köpa mycket mer än bara knäckebröd. Du
hittar knäckebrödburkar, lokal mat, souvenirer och lite heminredning från bygden.
Välkommen att besöka oss under sommaren.

fa b r i k s b u t i k
HJULTORGET VÄSTRA
www.lundhagsfabriksbutik.se

www.leksands.se

Annons Insjän Dalaliv maj2015.indd 1
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Livsstilsbutiken
i Tällberg
Växter ∙ Inredning ∙ Mode
Hantverk från Dalarna ∙ Glass

NYHET!
Större modeavdelning!
Öppettider lågsäsong

fre 14–18, lör 10–16
Öppettider fr.o.m. 17 juni–9 aug

vardagar 11–18, lör–sön 11–16
Millamollis
Trädgårdsdesigner
Karin Holmats Bond
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Siljansv. 461, Tällberg
0247-503 00
www.millamollis.se

ÖPPET
1 april – 31 september

Måndag
Tisdag
Onsdag
Fredag
10-18
Torsdag
10-20
Lördag
10-15

hantverk • form • design • estbl. 1904

hantverk • form • design • estbl. 1904

WEBSHOP w w w. l e k s a n d s h e m s l o j d . s e

JULI
Alla dagar
10-20
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MARINBLÅTT FRÅN

Vardagar 10–18 - Lördagar 10–15
TORGET 7, LEKSAND - 0247-346 80

Förgyll det
goda livet med
delikatesser!

sandbergsskafferi.se
Åsgatan 18, Falun ∙ 023-176 70

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

Vardagar kl 10 – 18
Lördagar kl 10 – 14
Söndagar (14 juni – 17 augusti) kl 11 – 15

Sommar-REAn

är öppen (6juli-31juli)

Vardagar
kl 10 – 16

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

:

CMYK / .ai

Insjöns Väveri AB - Inredning o Sköna Ting
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Vilket bord väljer du?

Dalaliv
året runt på
dalaliv.se och
Facebook!

Du håller i Dalalivs sommarnummer – ett magasin laddat med
inspirerande läsning att avnjuta i hängmatta och hammock. Även
denna gång har vi blandat bokstäver till ord och vävt ihop ett
innehåll som vi hoppas ska intressera dig. Som vanligt berättar
vi om kreativa människor och ger dig utvalda tips och idéer på
vad du kan se, göra och uppleva i Dalarna i sommar.
Nyligen besökte vi en konstutställning där kaffe och hembakat
serverades. Till en början fanns inte några andra gäster på
plats, så vi slog oss ned kring det största bordet i rummet.
Innan påtåren var urdrucken hade flera personer gjort oss
sällskap – såväl sådana vi redan kände som personer vi aldrig
träffat tidigare. Det blev en lång fikapaus med givande samtal
över klirrande koppar och smuliga fat, samtal om resor i världen
och på nära håll.

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

Varför inte ha ett öppet sinne i sommar och intressera dig för
de människor du möter? Gå över både åar och älvar och leta
upp platser, evenemang och besöksmål som du inte brukar välja
i första hand. Skatter finns inte bara i vackra platser, de finns
också i människor. Vad bär de på för historier? Och vart är de
på väg?
Dalaliv gör nu ett uppehåll för barnafödsel (!) och återkommer i
höst med ett nytt magasin.
Vi önskar dig en härlig sommar!
Åsa & Lina

INNEHÅLL
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DALALIV HÄLSAR PÅ
INSPIRATION SOMMAR
FIKASTUNDER
PORTRÄTT
SKAFFERIET
SARAS SMAKER
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KREATIVA
KROPP & SJÄL
ÅTERBRUKAREN
I ALBUMET
TÄPP LARS
BOKTIPS
PÅ TAPETEN
HÄMTA DALALIV HÄR
NÄSTA NUMMER

Omslagsbild
Foto: Lars Dahlström
Modell: Jeanette Lundell
Upplaga
10 000 ex.
Tryck
Wasa-tryck
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.
Adress
Dalaliv
Beckoxvägen 11
793 32 Leksand
Vill du annonsera i höst?
Boka plats nu!
Åsa Pellas
tel 070-345 03 11
asa@dalaliv.se
Lina Rörvall
tel 070-496 06 51
lina@dalaliv.se
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DALALIV HÄLSAR PÅ

Malin på Sollerön
Dalaliv har besökt sömmerskan Malin Bohm på Sollerön som säljer
sina handtillverkade klädesplagg via sociala medier.
– Jag uppskattar att jag kan leva och jobba här och ändå nå
ut till hela världen.
FOTO Malin Bohm och Max Wikström
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alaliv kör ut på solens ö, Sollerön,
som är Siljans största ö. Huvudvägen kantas av en lång äppelträdsallé. De vackra omgivningarna gör
det svårt att hålla uppmärksamheten på vägen, så efter att ha kört
vilse ringer vi upp Malin Bohm som får lotsa
oss fram till rätt adress. Malin möter oss ute
på gården i byn Bengtsarvet på öns nordöstra sida. Här bor hon och sambon Max i det
timmerhus som hennes morföräldrar byggt i
en björkbacke nära sjön.
– På andra sidan ligger Nusnäs, säger Malin
och pekar över sjön. Det är bara ett par kilometer rakt över men tar 40 minuter med bil. Vi
har bott här i tre år nu. Tanken var att vi skulle
hyra en stuga men så gick min mormor bort
och vi kunde överta huset. Bohaget fick vi på
köpet så här finns mycket tantgrejer.
HÅLLBAR LIVSSTIL
Vi slår oss ned i vardagsrummet med öppen
spis och panoramafönster mot sjön. Här finns
också en kamin som värmer gott året om. Köket ligger i en passage och innanför finns ett
par sovrum. I hela huset samsas ärvda möbler
med fynd från loppisar och auktioner. Renoveringsplaner finns, men för Malin och Max är en
hållbar livsstil viktigare än ett perfekt hem.
– Vi brottas hela tiden med att hitta ett
sätt att leva som känns okej – både för oss
själva och miljön. Vi är medvetna om att våra
val påverkar miljön. Och har man bara bestämt
sig så går det att leva billigt.
Paret odlar bland annat bönor, potatis,
morötter, rödbetor, lök och squash och i mitten
av maj flyttade fyra hönor in på gården.
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– I grunden är vi vegetarianer men det senaste året har vi börjat äta fisk som vi fångat
i Siljan.

NÅGON JÄMFÖRDE SOLLERÖBORNA
MED INDIANER, DE ÄR ENVISA OCH
KLARAR SIG PÅ EGEN HAND.
LEVA PÅ SOLLERÖN
Malin tycker att Sollerön är en vacker plats att
bo på och så gillar hon mentaliteten.
– Här finns en stark gör-det-själv-mentalitet. I generationer tillbaka har man varit,
och är även i dag, skickliga hantverkare. Man
slöjdar, odlar, bakar bröd, plockar svamp…
Någon jämförde Solleröborna med indianer, de
är envisa och klarar sig på egen hand.
Den beskrivningen passar även in på Malin.
Efter uppväxten i Gesunda började hon plugga
till lärare men tog ett sabbatsår för att utbilda
sig inom textilt konsthantverk.
– Det var tänkt som en paus från mina
akademiska studier men jag blev fast, det kändes naturligt för mina händer att hålla på med.
Jag har alltid skapat men aldrig tidigare haft
en tanke på att satsa seriöst.

Låt gediget hantverk
förgylla din vardag
Vi är ett finsnickeri med över hundra års
erfarenhet. Vi tillverkar specialsnickerier
med mera enligt dina önskemål.

Rälta Snickerifabrik AB
Södra Rälta 1151, 785 50 DJURA
0247-920 12 alt. 0247-920 63
ralta.snickeri@telia.com
www.raltasnickeri.se

En personlig butik
i en unik miljö
vid Falu gruva.
Välkommen!

/Carina & Marcus Ljungqvist

älkommen
till
oss!
älkommen
till
oss!
älkommen
till
oss!
älkommen till oss!

Krongårdsvägen 16

023-702 24 40

norrgardeninredning.se
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FRÅN IDÉ TILL SISTA SÖM
Malin sökte till Sätergläntan i Insjön där hon
under två år lärde sig mönsterkonstruktion och
att sy för hand enligt gamla metoder. Hon har
också en kandidatexamen i textilvetenskap.
Sedan fem år tillbaka visar Malin sina plagg
på sin hemsida där de har fått spridning i
rätt målgrupp. Förra våren tog hon steget och
startade eget.
– Min filosofi är enkla och bärbara kläder.
Och miljötänket är nästan allt. Jag använder
oanvända tyger från tidigt 1900-tal och även
en hel del ekologiska material. Jag brukar inte
kalla mig designer eftersom jag gör alla moment själv, från att rita mönster till att sy.
EN GEMENSAM DRÖM
Kjolar, blusar, klänningar och skjortor tar form i
Malins ateljé hemma i källaren. Hon virkar även
sjalar och syr kuddfodral av äldre handvävda
textilier. Förutom i webbshopen säljs kläderna på
Kaplangårdens Konst & Hantverk i Mora samt
på Gamla Skolans Café i Nusnäs i sommar.
Även Max är utbildad inom slöjd. Han svarvar
skålar, tillverkar spilåpipor och täljer skedar i
trä och paret drömmer om att driva företag
tillsammans. När de är lediga från jobb knyter
de på sig dansskorna.
– Dans är livet och något fint vi delar, säger
Malin och berättar att det var genom dansen
som hon träffade Max.

VI BROTTAS HELA TIDEN MED ATT
HITTA ETT SÄTT ATT LEVA SOM
KÄNNS OKEJ – BÅDE FÖR OSS
SJÄLVA OCH MILJÖN.
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INSPIRATION

sommar
BRA ATT
FLÄTA MED

Pilflätaren

- Korgvide
- Pommersk dugpil
- Röd Belgia

Lena Nilsson i Gärdebyn,
Rättvik, odlar ekologisk pil
som hon flätar korgar och
trädgårdsdekorationer utav.
På hemsidan delar Lena
med sig av tips,
inspiration och idéer.
pil-lena.se

PILKOJA
Skapa ett grönt rum i trädgården – ett mysigt krypin
som kan möbleras med bord
och stolar. Lenas pilkoja är
nu 15 år gammal.

Ju mer du
klipper pilen,
desto mer
grönskar den.
LEVANDE HÄGN
Väv in pil mellan armeringsjärn eller trästolpar
som du stuckit ned i marken. Avrunda gärna
med bågar eller annan dekorativ idé.

HJÄRTA
Utgå från en grenklyka. Mjuka upp kärnan genom att dra
med tummen längs pilen. Forma till ett hjärta. Använd mjuka
rörelser! Undvik att göra veck, då kan pilen gå av. Fyll på
med mer pil och vira runt med ståltråd.
14

Tällbergs

leva & bo
butik

Kvalitet
Inspiration

Äntligen sommar!
Tor–Fre 14–18 Lör–Sön 11–16
Vi utökar våra öppettider fr.o.m. vecka 26
Tis–Fre 12–18 Lör–Sön 11–16
Sturängsgattu 6, Tällberg 0247-503 22
tallbergslevabobutik.blogspot.com

en riktig tygaffär

15

fikastunder
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Interiör från Bollie i Säter
ur boken ”Café Dalarna”.
FOTO Håkan Olsén
BOLLIE, SÄTER

NYTT CAFE I KULTURKVARTER

I det gamla apoteket vid Stora torget i
Hedemora samsas butik för byggnadsvård
och inredning med nystartade Café Wahlman.
Här serveras hembakat, lättare luncher och
glass att avnjuta i salong, matsal och på
fyra uteplatser.
cafewahlman.se

PREMIÄR FÖR TRÄDGÅRDSCAFE
Söndag 14 juni öppnar Trädgårdscafé Udden
vid norra brofästet i centrala Leksand. Bland
annat utlovas belgiska våfflor!
tradgardscafeudden.se

DIGGA DALAGLASS

Riktiga råvaror ska det vara. Och äkta
smaker! Välj glass och sorbet från Dalarna
i sommar – fråga efter Rättviksglass,
Gårds-Glass Leksand och Dalkulla Glass.

FEM AV VÅRA FAVORITER
Nyfiket, Rättviks Gammelgård
Ekologiskt med konsertprogram
Smidgården i Fryksås, Orsa
På fäbodvallen framför skönaste utsikten
Gamla Stabergs Trädgårdscafé, Falun
Miljö med bergsmansgård och barockträdgård
Bäsna Trädgård & Café, Gagnef
Bland blommor och blad i handelsträdgården
Torsångs Café, Borlänge
En klassiker vid Dalälven. Här ser du båtlivet
från första parkett.

Vinn!

BUSENKEL BÄRTÅRTA

Caféägare Anna-Lena Olsson på mysiga
Korså Herrgård, några mil öster om Falun,
bjuder Dalalivs läsare på ett favoritrecept.
– Det här är en lättgjord sommartårta
som dessutom är glutenfri. Dekorera
gärna med vackra och ätbara blommor,
som pensé, ros eller ringblomma, tipsar
Anna-Lena.
Botten
200 g sötmandel
3 ägg
1,5 dl socker
Fyllning
1 burk karamelliserad mjölk,
färdigkokt
Topping
5 dl grädde
1 ask jordgubbar
eller andra bär
citronmeliss
Mal mandel. Rör ihop med ägg och socker
till en slät smet. Häll smeten i bakplåtsklädd springform. Skaka formen lite så
att smeten fördelas jämnt. Grädda i 175
grader i cirka 10–15 minuter tills kakan
är lätt gyllenbrun. Låt svalna. Bred den
karamelliserade mjölken på botten. Toppa
med vispad grädde och dekorera med
bär, citronmeliss och ätbara blommor.
korsabruk.se

CAFE DALARNA

Följ med på en smakresa genom Dalarna – från Bergslagen i söder
till kaffe på samiskt vis i norr. Titta in i konstcaféer, fäbodcaféer,
våffelstugor... Kort och gott caféer för alla typer av fikasugna. Boken
innehåller även recept samt Håkan Olséns härliga bilder och betraktelser.
(Isaberg Förlag)
Vad vill du läsa om i Dalaliv? Mejla ditt tips senast 30 september 2015
till info@dalaliv.se. Bland de inkomna bidragen drar vi tre vinnare som får
varsin bok från Isaberg Förlag. Lycka till!
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PORTRÄTT

Bara framåt
jag kan gå
I VANLIGA FALL HATAR STIKO PER LARSSON ATT GÅ. MED DET I ÅTANKE ÄR DET
IMPONERANDE ATT HAN DE SENASTE ÅREN GENOMFÖRT NIO VANDRINGSTURNÉER.
– JAG VANDRAR FÖR UTMANINGEN OCH ÄVENTYRET, MÖTENA OCH MUSIKEN. OCH,
FRAMFÖR ALLT, FÖR UTSATTA BARN, SÄGER PER SOM SKÄNKER INSAMLAD SUMMA
OAVKORTAT TILL SOS BARNBYAR.
FOTO Håkan Lasses och Daniel Eriksson
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När vi öppnar dörren till Stiko Per Larssons
musikstudio i Insjön får vi kliva över ett par
kurbitsmålade träskor i storlek 44. Per är
musikern och låtskrivaren som inte sticker
under stol med sitt ursprung. Men till skillnad
mot många andra musiker var yrkesvalet
aldrig en självklarhet.
– Jag kommer inte från någon musikalisk
släkt och barndomsåren ägnade jag åt att
spela ishockey. Att jag ens hade sångröst
insåg jag i duschen efter matcherna då jag
kunde hålla tonen mycket bättre än de andra
grabbarna, minns Per.
Ung trummis

När möjlighet gavs att välja nytt instrument
efter den obligatoriska blockflöjtsundervisning, valde Per trummor – ett val
som kom att bli avgörande för hans fortsatta
musicerande.
– Jag var inte alls någon duktig trumelev
utan fuskade mig genom undervisningen. Det
är märkligt ändå att ett val som jag gjorde på
lågstadiet kom att forma mitt liv. På högstadiet spelade jag trummor i skolbandet Rubank
och det var då jag insåg hur roligt det är med
musik och vilken gemenskap det är att skapa
ihop med andra. Men jag är fortfarande en
dålig trummis.

” Folk hörde inte
vad jag sjöng,
de såg bara
mina knätofsar.”
Texter med tyngd

Med den kommunala musikskolan i ryggen tog
Per steget och började skriva egna låtar.
– Det var i början av 90-talet då det var
inne med gravdjupa, pretentiösa och seriösa
texter. Jag hänger nog kvar vid det än i dag,
jag är inte rädd för att skriva allvarliga texter.
När Per kom in på estetlinjen på gymnasiet
la han drömmen om en ishockeykarriär på
hyllan och efter att ha utbildat sig till ljud- och
bildproducent på Högskolan Dalarna flyttade
han till Stockholm för att lära känna musik20

branschen.
– På den tiden fanns det 3 000 osignerade
band att tampas med – bara i Stockholm.
Ville ta avstånd

Tillsammans med ett par vänner från Dalarna
drev Per klubb på en krog.
– Varje tisdagskväll hade jag en egen scen
att fylla. Totalt tog vi emot 700 band och
artister så under den perioden lärde jag känna
många musiker.
Klubbspelningarna gav Per många erfarenheter och han kände att det var dags att ge
ut eget material.
– Man är ju aldrig så mycket dalkarl som
när man är utanför Dalarna, så jag började
sjunga om Dalarna. Men det kändes kluvet –
för samtidigt som jag hade mitt hjärta och
mina rötter där så ville jag ta avstånd. Till en
början spelade jag i Leksandsdräkt för att visa
varifrån jag kom och för att det stack ut på
Stockholms rockscener. Till slut tog den över,
folk hörde inte vad jag sjöng, de såg bara
mina knätofsar.

Naturen
som källa
Fläder, Flora, Björnbär och
Lupin – det är några av våra
blomstrande mönster som
med omsorg trycks för hand
i vår verkstad i Västanvik.

Varmt välkommen
att besöka oss.

jobshandtryck.se

VID NORRA BROFÄSTET I LEKSAND LIGGER DENNA GRÖNSKANDE OAS.
ENDAST ETT STENKAST FRÅN NORETS AFFÄRSLIV ERBJUDER VI ETT MYSIGT
SOMMARCAFÉ MED DAMM, FONTÄN OCH PRUNKANDE VÄXTER.
VÄLKOMMEN ATT NJUTA AV LOKALPRODUCERAD GLASS, KAFFE,
KLASSISKA OCH NYA BAKVERK, BELGISKA VÅFFLOR, SMÖRGÅSAR M.M!
ÖPPET DAGLIGEN 11-19 • NORSGATAN 25 • WWW.TRADGARDSCAFEUDDEN.SE • 070-554 48 81
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Producerar själv

Somrarna tillbringade Per med att fiska och
skriva låtar hemma hos föräldrarna i Heden,
Leksand. Men när det var dags att återvända
till Stockholm, efter sommaren 2012, blev
han kvar.
– Det var aldrig meningen att flytta hem,
det tog ett halvår innan jag förstod att jag
hade lämnat Stockholm för gott. Egentligen
hade jag nog aldrig lämnat Dalarna. Och det är
ju här jag har min största publik. Min musik har
en folkton som passar dalfolket.
Det senaste albumet släpptes i våras och
det mesta har han producerat själv.
– Nu känner jag att mitt låtskriveri utvecklats. Alla mina låtar bär på en historia. Jag
inspireras alltid av händelser som blir själva
blodet i låten.
Samlat in en halv miljon

I skrivande stund är Per ute på sin nionde
vandring. I början av maj startade han i Göteborg och han går i mål hemma i Leksand andra
helgen i juni. I sol, regn och kyla har han då
vandrat 100 mil och genomfört 43 konserter
på olika musikscener, överallt där han bjudits in

STIKO PER LARSSON
ÅLDER 36
YRKE Artist, låtskrivare,
ljud- och bildproducent
FAMILJ Sambo Lina, bonusbarnen Tuva och Leon och
en bebis i augusti
TALANG Har lätt för att snappa upp fakta och komma ihåg
dem. Har agerat livlina åt en
vän i ”Vem vill bli miljonär?”.
AKTUELL Nya albumet
”...har en grej på gång”.
Avslutar Vandringsturnén 13/6.
Konsert i Leksands kyrka på
midsommarafton. Medverkar på
Peace & Love och Hildasholms
barnfestival.
HEMSIDA vandringsturnen.se
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att spela. På varje konsert har han uppmanat
publiken att skänka pengar till SOS Barnbyar.
Per i sin tur skänker hela summan oavkortat till
SOS Barnbyar. Totalt en halv miljon kronor har
Vandringsturnén hittills inbringat.
– Jag vandrar för utmaningen och äventyret,
mötena och musiken. Och, framför allt, för
utsatta barn.

”Min musik har
en folkton som
passar dalfolket.”
För Per hägrar också en annan målgång: Att slå
igenom som artist och ge tillbaka till alla som
stöttat honom genom åren.
– Allt jag har nu har jag byggt upp själv.
Jag har inte åkt på någon räkmacka utan jobbat hårt, gått mina mil, skrivit min musik och
gett ut mina skivor. Nu är jag nyfiken på att se
hur långt jag kan gå, för jag tror att det finns
en plats för mig.

Välkommen hälsar
19:e–21:a generationen Åkerblad!
Förmånliga priser & paket hela året.
Besök hotellets nya SPA-avdelning under
en spaweekend eller en dag.
Se vår hemsida för hela utbudet.

0247-508 00 • Tällberg • www.akerblads.se
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Bästa Dalaliv-läsare!

Ni tillhör väl inte den olyckliga skara som
ännu inte införskaffat ett eget exemplar av
den hyllade boken LEKSANDSHISTORIER
(som innehåller hundratals roliga
historier från Leksand)?

Finns att köpa för 200 kr i bokhandeln,
på dalaliv.se eller leksandshistorier.se

Vi kan tyvärr inte tillaga er lunch…
Men vi trycker gärna
er meny!

0250-51 00 50 | tryckeriet@wasa-tryck.se
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PS. Det är vi som
trycker Dalaliv!

@valleylifestyle

ÖPPET
SOMMARBUTIK
Valley Lifestyle
Sverigealmanackan
Klockargården,
Tällberg
mån - sön 10 - 18
HUVUDBUTIK
Valley Lifestyle
Leksand, intill
hotell Moskogen
mån - fre 11 - 18
lör
11 - 15

Valley Lifestyle

Sommarbutik & ateljé
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Skafferiet
SVENSKA SMAKER

Servera ett vuxet alkoholfritt alternativ med karaktär av
Dalarna. Matdrycken ”Roomi” tillverkas i smakerna svarta
vinbär/aronia samt rabarber/lingon på Grangärde Musteri.
Finns i Systembolagets ordinarie sortiment och i många
delikatessbutiker samt i vissa Coop- och ICA-butiker.
roomi.se

SALSICCIA FRÅN FINNMARKEN

Ett gott rykte om italienska delikatesser från
Bingsjö Lanthandel har börjat sprida sig bland
gourmander.
– Jag har jobbat med kött i hela mitt liv och
kände att det var dags att göra något av mitt
italienska arv, berättar Per Zani som tillverkar
kryddiga korvar med smaker av salvia, chili,
fänkål, vitlök och rosmarin.
Bingsjö Lanthandel, 0246-400 94

”Har man råd
att köpa det, har man
råd att använda det.”
Anders Zorn (1860-1920) om att
använda finporslinet vardag som fest.

SKRÄDDARSYTT

Förkläde ”Chef” av ekologisk svensk nötnappa.
Tillverkas av designern och skinnskräddaren
Ann-Charlotte Bergström i Sågmyra.
Säljs på Leksands Hemslöjd och Kopparträdet
i Falun samt kan beställas på hemsidan.
yrsaskinn.net

GE GRILLNINGEN EXTRA SKJUTS
Prova välsmakande grillolja, chutney, tomat- och
chilisås från bruksidyllen Stjärnsund. Produkterna
är ekologiska och innehåller ofta bär och frukt
från trakten. Bakom tillverkningen står paret
Ulrike Steiner och Jan Stagenmark som säljer
produkterna i den egna delikatessbutiken, på
webshopen samt på Carl Larsson-gården och
Blå Snigel i Falun, Oknutt i Leksand, Visthusboden
i Stora Skedvi och Rättviks Tunnbrödsbageri.
kryddanitillvaron.se
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VÄLKOMMEN TILL
HEMSLÖJDEN I RÄTTVIK
Klä om din
älsklingsmöbel!
Kom in för förslag &
se på härliga tyger.
Ta med möbel/foto.
Möbeltapetserare &
Sömmerska

Titta in i vår
lilla butik!
Tyger och annat
smått & gott!

Välkommen till systrarna
Holding i Siljansnäs

Närodlat & eko på fatet – det é bra för oss & klimatet

Björkbergsvägen 67
0247-222 79 • 0708-85 08 68
vastibyns.se • vastibyns@gmail.com

ÖPPETTIDER I SOMMAR
VARDAGAR 10–18, LÖRDAGAR 10–15
SÖNDAGAR I JULI 12–16
Rättviks Slöjd AB
Torget, 795 30 Rättvik
0248-100 86
www.rattvikshemslojd.se
info@rattvikshemslojd.se

En unik & annorlunda
efac g tam g APStugor
S g roggutSPA
S
g mat g cafe´
butik med
Stugor g SPA g mat g cafe
känsla & karaktär

teppörammCafè
oS èfSommaröppet
aC
Cafè
Sommaröppet
71–11 lk nös-röl 20
iluj 5–in
uj 02 lör-sön kl 11–17
juni–5
juli
71–11 lk nös-sit
71-11 lk nös-röl

gua 6aug
1juli
–iluj 7
juni–5
720juli–16
paug–6
es 6–aug
gsep
ua 22
7 juli–16
22
22 aug–6 sep

lör-sön kl
kl 11–17
11–17
tis-sön
tis-sön kl 11–17
lör-sön
11-17
lör-sön kl 11-17

Öppet i i teppÖ
bagarstugan
Öppetniagutsragab
bagarstugan
lördagarragadröl

Mån–fre 10–18 Lör 10–16 Sön 11–16
Kaplansgatan 13, Orsa - 073-819 17 91

es 5-inuj 02
20lördagar
juni-5psep
20 juni-5 sep

es.nedragdims.www g 41 Fryksås
243-052fäbod,
0 ,dobä
f såskyrF 14 g www.smidgarden.se
0250-342
www.saluhallen.se
Fryksås fäbod, 0250-342 14 g www.smidgarden.se
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Saras Smaker
Exklusivt för Dalalivs läsare har matkreatören och smakskaparen
Sara Nyström fixat fram fem nyanserade såser till sommarens grillkvällar.
– Såserna skiljer sig åt i färg, konsistens och tillagning.
De innehåller mycket grönsaker och inte så mycket redning.

Rödvinssås

Paprikapesto

GOD TILL GRILLAT NÖTKÖTT
1/2 dl socker
4 dl rött vin
1 1/2 dl vatten
1 msk citronsaft
2 vitlöksklyftor, grovhackade
4 msk kalvfond, koncentrerad
2 msk maizenaredning
salt
Smält socker tillsammans
med citronsaft i en kastrull.
Tillsätt rödvin, kalvfond, vatten
och vitlök. Låt sjuda lätt i 45
minuter. Sila sedan bort vitlöken och red av med maizena.
Smaka av med lite salt.

PASSAR TILL DET MESTA
3 röda paprikor
1 vitlöksklyfta
1 dl riven parmesanost
1 msk citronsaft
0,75 dl olivolja
salt & svartpeppar
Sätt ugnen på 250 grader.
Dela paprikan i två delar och
kärna ur. Lägg paprikahalvorna
i en bakplåtsklädd ugnsform
med de delade sidorna nedåt.
Grilla i ugnen tills att skalet
börjar svartna, tar cirka 10-15
minuter. Ta ut och lägg snabbt
ned paprikahalvorna i iskallt
vatten för att svalna. Dra
bort det brända skalet och
lägg paprikan i en mixerskål.
Blanda även ned parmesan,
vitlök, citronsaft och olivolja.
Mixa slätt med hjälp av en
stavmixer. Smaka av med salt
och svartpeppar.

Aubergine- och kokoscrème
GOD TILL GRILLADE GRÖNSAKSSPETT OCH KYCKLING
1 aubergine
2 dl kokosgrädde
1 vitlöksklyfta
1 msk citronsaft
cayennepeppar (ett stänk)
salt
Baka av hela auberginen i ugn
på 175 grader i 1 timme. Ta
ut och låt svalna något. Skala
sedan auberginen, endast
”köttet” ska användas. Mixa
slätt tillsammans med kokosgrädde, vitlök och citron. Smaka av med salt och ett stänk
cayennepeppar.
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Koriander- & ingefärsyoghurt
PASSAR TILL FISK/
KYCKLING/GRÖNSAKER
1 kruka färsk koriander
1 msk färskriven ingefära
1/2 lime, saft + skal
1/2 msk honung
2 dl turkisk yoghurt
Mixa den färska koriandern
tillsammans med hälften av

yoghurten, ingefäran, limeskal
+ saft samt honungen tills det
blir helt slätt. Blanda sedan
med den resterande yoghurten.

Pepparsås
GOTT TILL GRILLAD FLÄSKKARRÉ OCH NÖTKÖTT
1 msk hel svartpeppar
1 msk hel grönpeppar
1 msk hel rosépeppar
2 schalottenlökar
1 dl vitt vin
3 msk kalvfond, koncentrerad
1 dl vatten
2 dl grädde
1 tsk soja
1 msk smör
2 msk maizenaredning
2 msk whiskey
salt
Finkrossa svartpeppar, grönpeppar och rosépeppar i en
mortel. Finhacka schalottenlök
och fräs i smör tillsammans
med pepparblandningen i en
kastrull. Tillsätt vinet och låt
koka upp i 1 minut. Häll i kalvfond, vatten, grädde och soja.
Låt sjuda i 20 minuter. Rör ned
whiskey de sista 5 minuterna
och red av med maizena.
Smaka av med salt.

Fler recept av Sara Nyström
hittar du under Saras Smaker
på dalaliv.se

SARAS GRILLTIPS
• Se till att köttet är rumstempererat. Då drar
inte fibrerna ihop sig och köttet blir saftigare.

SÅSER
I FEM
NYANSER

• Dela en citron på hälften och grilla halvorna
med fruktköttet mot grillen under några minuter. Gott att pressa över köttet som en extra
krydda!
• Ta vara på glöden. Lägg bitar eller sida av
lax i folie. Stäng spjället/locket så att det blir
riktig rökigt. Släng gärna på rökspån. Varmrök
laxen 15–20 minuter tills innertemperaturen
blir 55 grader.
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KREATIVA

Britt-Marie Nilsson
Redan som tonåring lärde sig Nusnäsbon
Britt-Marie Nilsson att måla kurbits och
krusa dalahästar.
– Då hade Dalarnas penselhantverk låg
status. I dag är jag stolt över att vara
dalahästmålerska, det är ju mina rötter.
brittaidalarna.se
”Britta i Dalarna” är konstnären och formgivaren Britt-Marie Nilssons alias. De senaste åren
har hon gjort sig känd för frodiga kurbitsar i
mustiga färger på tavlor och broderier. Kanske
känner du igen ”Dalaträdgård” som är sprungen
ur ett penselmålat original? Under våren har
hon målat dalahästar i retrostil till Zornmuseets
sommarutställning och hon är även aktuell med
en krusmålad bricka till vilken Alice Tegnérs
barnvisa ”Dalahästen” ligger till grund.
Britta är även flitigt anlitad för grafiska
formuppdrag, kurser och workshops.
– Pennan och penseln har alltid varit mina
bästa arbetsverktyg. Jag har jobbat som dekoratör, skyltmakare och karttekniker och efter
många år på Lantmäteriverket i Gävle valde
jag att flytta tillbaka till Dalarna. På hemvägen
stannade jag i Söderås och såg ut över Siljan.
Där och då bestämde jag mig för att satsa på
mina kunskaper och lyfta fram kurbitskonsten.

”JAG ÄR EN
UPPLEVELSEBASERAD
OCH NYFIKEN PERSON.”
Som fri tolkare av gamla traditioner råkade
hon på motstånd. Men den yngre generationen
gillade Brittas moderna uttryck.
– Jag hade kanske inte vågat tänka nytt
om jag inte bott utanför Dalarna en tid, menar
Britta och berättar om de kurbitstatueringar
som hon tog fram till Dalarna Modern Collection inför skid-VM i Falun.
– De blågula tatueringarna gjorde succé
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och fick folk att höja på ögonbrynen. Mina
kurbitsar bär jag alltid med mig och jag är
nog både traditionell och innovativ, vilket kan
tyckas motsägelsefullt.
Britta beskriver sig som en upplevelsebaserad och nyfiken person – egenskaper som hon
sommartid får utlopp för i ”Brittas Kurbitslada”
vid Fu kvarn utanför Mora (öppen tisdag–
söndag 18/6–9/8).
– Jag har bjudit in flera hantverkare och
formgivare, så välkommen att hälsa på, slå
dig ner på en björkstubbe vid Fuån njut av enkelheten och lite fika. Dyker det upp besökare
med instrument plockar jag gärna fram mitt
dragspel och spelar med.

lunchservering dagligen
juni–augusti kl. 12–15

sommarcafé med hembakt bröd
och goda smörgasar.

juni–augusti, sön–tor 11–20, fre–lör 11–23

minigolf. ställplatser för husbilar.
Se vår hemsida om aktiviteter under sommaren.
Hotell och konferens öppet året om.

Inredning • Presenter
Mattor • Hantverk
Vävmaterial • Garn
Varmt välkommen till
Grangärdebygden!
Se hemsidan för aktuella
öppettider och aktiviteter.

Vävglädje
Atelje och butik

Fäbodhotell
0240-915 00 · Morhagsvägen 92, Sunnansjö
www.morhagenhotell.se · info@morhagenhotell.se

Hyttvägen 23, Sunnansjö.
0240-914 69. www.vavgladje.se
Besök oss på Facebook.

OSTBUTIKEN
VITA HUSET
Från Hötorgshallen till Västansjö.
Svenska lagrade ostar och många,
många av Europas goda ostar.
Vi garanterar högsta kvalitet!
Välkomna att provsmaka.

MATMARKNAD

Midsommarafton kl. 11–15
med många lokala
matknallar på plats.

Butikens öppettider juni–augusti:
torsdagar 13–18.30, fredagar 13–17

(se facebook.com/ostbutiken för avvikande tider)
OSTBUTIKEN VITA HUSET
Nittbacksvägen 3 i Västansjö, Grangärdebygden
Telefon 076-769 12 55
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Fäbofrid i sommartid
– all inclusive
Ett vandrings- och upplevelsepaket
från Wålstedts Gård i Dala-Floda

Vackra garner
Ekologiska grönsaker
Nybakt bröd
Servering

Telefon: 0241 227 77 | www.walstedt.se

Det ekologiska Värdshuset. Svanencertifierat. 3 KRAV-märken.
Lunch i sommar to-sönd 12-14:30. Middagar bokas. Ring 0241-2205

www.walstedtsgard.se
070-224 11 63

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

DALA-FLODA VÄRDSHUS
Hotell Restaurang Konferens
dalafloda-vardshus.se

Ål-Kilen Oggos 8 785 92 Gagnef (mellan Insjön o Gagnef)
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Ekologisk mat & Krav-märkt kök med i White Guide

KREATIVA

Linda Gimle
Vem slänger sig med uttryck som typer,
falsben och makulatur? Jo, det gör
bokbindaren och pappersslöjdaren
Linda Gimle i Djura.
– Genom åren har jag förstått att
jag är bra på att inspirera andra, därför
nischar jag nu verksamheten mot kunder
som gillar att skapa och slöjda i papper.
djurabok.se
I en snart hundra år gammal lanthandel driver
paret Linda och Odd Gimle ”Djura Bok & Pappersverkstad”. Gissningsvis är pappersutbudet
i den lilla Leksandsbyn bland det största och
bredaste i landet.
– Det här är rena, rama guldgruvan för
pappersälskare. Sortimentet är uppbyggt under
flera år med handplockat papper från hela
världen, berättar Linda som drömmer om att
få åka till Japan på inköpsresa.
Tidigare har man haft öppet för spontankunder, men Linda och Odd vill nu fokusera på
beställningsuppdrag, webbutiken och kursverksamheten. Sortiment och öppettider kommer
att anpassas därefter.

minnas har papper och skönskrift fascinerat
henne. Linda är utbildad lighttypograf och har
ett förflutet i tryckeribranschen.
– Men det var när jag backade i tryckerikonstens historia som det genast blev mer
intressant, då blev det ett hantverk.
Linda utbildade sig till bokbindare på Leksands folkhögskola och det var där hon träffade Odd som var gästlärare. I dag är Linda
själv gästlärare två-tre veckor per år på olika
folkhögskolor.
– I sommar har vi öppet i vår verkstadsbutik
i Djura på torsdagar till och med 18 juni och
lördagar vecka 26–32. I vår filial på Elsborg i
Falun har vi kurser ett par gånger i månaden
och workshop en kväll i månaden.

”JAG ÄR GALEN
I PAPPER.”
– Vår starkaste kundgrupp är kvinnor som
gillar att slöjda. Nu satsar vi på material och
verktyg inom bokbinderi och pappershantverk
för våra skapande kunder, det vill säga andra
bokbindare och våra deltagare i kurser och
workshops. Det är kring det stora arbetsbordet
mitt i rummet som Linda samlar deltagarna.
Miljön är mycket inspirerande. Runt omkring,
från golv till tak, samsas tryckpressar och
förgyllningspressar med hyllmeter av material
som hör hantverket till.
Förutom att binda böcker i läder, papper,
pergament och textil, tillverkar Linda lådor
och askar i flera storlekar. Så länge hon kan
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Kropp
& själ

SINNESRORIDNING

MED SILJAN SOM KULISS

Följ med på vandring längs Siljans natursköna
stränder. Måndagar 15 juni–24 augusti kan
du delta i en sju kilometer lång och lärorik
vandringstur från Rättvik till Vikarbyn.
Med på turen följer Green Owl Travels guide
som visar och berättar om Rättviks historia.
Ekologiskt fika ingår.
greenowltravel.com

Känn närheten till häst och natur och glöm tid
och rum för en stund. Birgitta Roth Kurkkio på
Hyttornas Hästgård i Skenshyttan mellan
Borlänge och Smedjebacken erbjuder ridturer
i gammal bruksmiljö för stora och små ryttare.
– Sinnesroridningen pågår under en och en halv
timme och passar dig som vill komma ifrån
vardagen lite, berättar Birgitta som även
erbjuder många andra ridupplevelser och
homeopatiska behandlingar av djur.
hyttornashastgard.se

DALA EKOGUIDE

Äntligen finns Dalarnas ekologiska aktörer samlade i en guide. Det har
Borlängetjejerna Elina Carlbom och Anja Lenner sett till. Dala Ekoguide
finns som bok och webbplats och tipsar om ekologiska alternativ inom
shopping, skönhet, upplevelser, boende, mat och fika i Dalarna. Webbplatsen uppdateras kontinuerligt med nya aktörer. Guideboken säljs
bland annat på Dalarnas turistbyråer.
dalaekoguide.se

SIMONE HAR HJÄRNKOLL

”IBLAND MÅSTE
MAN GÖRA SAKER
MAN INTE VÅGAR,
ANNARS ÄR MAN
INGEN MÄNNISKA
UTAN BARA
EN LITEN LORT.”
Astrid Lindgren (1907–2002)
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– Hjärnan fungerar som en muskel. Ju mer du använder
den, desto mer växer den i styrka vilket ger dig bättre
minne, större koncentrationsförmåga och mer vakenhet,
berättar Simone Reiche Nordström på Back to Basics
Utbildningar i Säfsen.
Genom kurser och föreläsningar lär hon ut hur man
genom minnesträning kan nå mentalt välmående. Hon är
även aktuell med boken ”Chefa över Huvudkontoret” som
fungerar som en verktygslåda och manual till din hjärna.
– Förstår man sig själv så förstår man andra bättre,
säger Simone som i boken ger tre nycklar till framgång
genom hjärnkraft.
backtobasicsutbildningar.se

Upplevelser & NJUTNING
Upplevelser & NJUTNING
- Dalecarlia SPA för alla sinnen
- Dalecarlia SPA för alla sinnen

Erbjudande
Erbjudande
För er som läser Dalaliv

För
er spabehandling,
som läser Dalaliv
20
min
trerätters middag, spaentré,
20
min
spabehandling,
trerätters middag,
frukost samt del i standarddubbelrum
- fr.spaentré,
1490 kr per person / natt
frukost samt del i standarddubbelrum - fr. 1490 kr per person / natt
- uppge Dalaliv Gäller i mån om plats t.o.m 2015-11-25
- uppge Dalaliv Gäller i mån om plats t.o.m 2015-11-25

QUALITY SPA & RESORT
QUALITY SPA & RESORT
Dalecarlia
Dalecarlia

Quality Spa & Resort Dalecarlia | Tällgårdsgattu 21 | 79370 | Tällberg | 0247-89100 | Dalecarlia.se
Quality Spa & Resort Dalecarlia | Tällgårdsgattu 21 | 79370 | Tällberg | 0247-89100 | Dalecarlia.se

Ta hand om dig själv,
låt mig göra det åt dig

Livsstilsbutiken
med inredning
för liten & Stor.

Hitta tider och aktuell information
på www.pausbylinda.se

Hud- och kroppsvård i centrala Säter
TORGGATAN 8, SATER

Sköna och stilfulla
möbler till uteplatsen
Välkommen in i vårt
nybyggda möbelvaruhus!
SOHO GRUPP
Hörnsoffa 23
med bord

9 995:-

VENTURA
Hörnsoffa 22
med bord

5 995:-

Keramik, inredning
& konsthantverk
Kreativa kurser
i keramik
Öppet juni-augusti
vardagar 10-16
lördagar 10-14
www.studiokurbits.se
076-239 22 78
Järnvägsgatan 24, Säter
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5500 x 4800mm

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

ÅTERBRUKAREN
I varje nummer riktar vi strålkastaren mot människor som ser
gamla material och föremål med nya ögon – till glädje för sig
själva, andra och miljön. Låt oss presentera silversmeden Karin
Ferner i Falun som återbrukar färg och form, känsla och skönhet.
Alltid Dalarna. Blott 17 år gammal visade
Karin Ferner sina smycken på Form/Design Center
i Malmö. Sedan flera år tillbaka adderar hon också detaljer av återbruk till smyckena.
– Jag besöker minst en loppis per dag. Om
jag ser något som triggar igång mig så går jag
hem och jobbar med det resten av dagen. Skapandet får ta tid och i allt jag gör utgår jag från
Dalarna – precis som de gamla dalmålarna.
Många efterföljare. Karin använder sig av
gamla dräktdelar och dalatextilier som inte går
att använda längre.
– Malen är min bästa vän! Och när det är dräktbytardag kollar jag in fyndbordet först i hopp om
att hitta textilier som ingen annan vill ha.
I ateljén hemma på gården i Gamla Herrgården,
Falun, skapar Karin de kollektioner som hon sedan
säljer på Mora Hemslöjd och Dalarnas Museum.
I Stockholm finns hon representerad på Svensk
Slöjd och Nordiska Museet.
En trendsetter. Under en inspirationsresa i
Sverige köpte modedesignern Stefano Gabbana
flera av Karins produkter. Återstår att se om de
dyker upp på någon catwalk framöver.
– Den världskända trendspanaren Li Edelkoort
har också ett gott öga till mig. Liksom några
japaner som flyger hit för att se mina utställningar.
Stor sommarutställning. Till och med
mitten av september kan du uppleva Karin
Ferners stora utställning på Leksands kulturhus.
Här har hon fantiserat fritt och gått loss på
handväskor, smycken, brudkronor, festspiror,
figuriner och allt möjligt som hon letat upp.
– Välkommen att kliva in i min värld! Utställningen har namnet ”Yster glädje med extra allt
och en fläkt av Dalarna” och visar galna grejer
som man blir glad av att titta på.

leksand.se/kultur
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I ALBUMET
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HÄR VISAR FOTOGRAFEN ANNA HOLM I
BORLÄNGE NÅGRA AV SINA BÄSTA BILDER.

NAMN
Anna Holm
YRKE
Grafisk designer och fotograf
HEMSIDA
annamlholm.com
Fånga känslan

De senaste tio åren har kameran varit min bästa
vän. Men eftersom den inte kan fånga fototillfället precis som jag upplever det, så bearbetar
jag alla mina bilder i Photoshop. Först då får jag
fram känslan som jag vill förmedla.

Mina favoritmotiv

Jag fotograferar det mesta men är extra förtjust
i att fånga människor på bild. Gärna porträtt
med naturligt ljus – min pojkvän och min syster
får ofta agera modeller. Och ekorrar är tacksamma motiv. Det är kul att fånga deras personlighet när de stannar upp och tittar på en.

Ett bildminne

En sommarkväll i juli förra året, klockan var väl
omkring nio, bad jag min syster hänga med upp
på Bispbergs klack i Säter. Där fick vi se den
vackraste solnedgång. Det var som på film och
jag kände att jag ville fånga den upplevelsen
med kameran för att kunna visa världen.

Foto Erik Garmo
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Lifestylebutik
med inredning
& kläder.
Instagram
@lantliv

DAY HOME | TINE K | BRUKA DESIGN | SYSTER P | BUD TO ROSE
SAINT TROPEZ | BY BURIN | MILJÖGÅRDEN | RIF DESIGN M.FL.
Hantverkareg 4, Leksand 0247-343 20 Webshop: www.lantlivinredning.se

KVARTERET ANTIK & DESIGN, ÖSTRA NORSGATAN I LEKSAND
Utvalda antikviteter
från trakten just för dig!

www.lyckaform.se

Norsgatan 15
0247-108 54, 070-639 23 45
leksandsantik.se · FB: Leksands Antik och Kuriosa

Välkommen
till LenaWikmanDesign

I ateljébutiken
13 juni - 8 augusti
även konsthantverk från

www.lenawikmandesign.se
www.oknuttdalarna.se

Handgjort papper
Konst & Hantverk
Unikt & Personligt
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MEJERIET
MEJERIET
Norsgatan 13, Leksand

gatan Flera
13, Leksand
lokala företag under samma tak

MEJERIET

företag under samma tak

MEJERIET
MEJERIET
MEJERIET
♦︎företag
Norsgatan
13,
Leksand
KÖK
Flera lokala
under
samma tak
Norsgatan
13, Leksand
MEJERIET

Norsgatan 13, Leksand
Norsgatan
13,
Leksand
Norsgatan
13,
Leksand
Flera lokala företag
under
samma tak

Flera lokala företag
under samma
tak
Lidhultskök
& Kungsäterkök
ÖK
ltskök
& Kungsäterkök
ra lokala
företag under samma tak
♦︎ KÖK
♦︎ TRAPPOR
♦︎ KÖK
♦︎ ♦︎KÖK
KÖK
APPOR
♦︎ TRAPPOR
♦︎ LEDSTÄNGER
♦︎ ♦︎KÖK
♦︎
TRAPPOR
TRAPPOR
♦︎ ♦︎TRAPPOR
DSTÄNGER
Lidhultskök
& Kungsäterkök
LEDSTÄNGER
♦︎
LEDSTÄNGER
♦︎ LEDSTÄNGER
♦︎ DÖRRAR
♦︎ ♦︎LEDSTÄNGER
DÖRRAR
♦︎ TRAPPOR
♦︎ DÖRRAR
ÖRRAR
♦︎♦︎ DÖRRAR
♦︎ FÖNSTER
♦︎ FÖNSTER
♦︎DÖRRAR
FÖNSTER
♦︎ LEDSTÄNGER
♦︎ KERAMIK
ÖNSTER
♦︎♦︎ FÖNSTER
♦︎FÖNSTER
KERAMIK
♦︎ KERAMIK
♦︎ ♦︎DÖRRAR
till vår utställning!
♦︎Välkommen
RAMIK
KERAMIK
KERAMIK
Välkommen
till vår utställning!
♦︎ FÖNSTER
Välkommen till vår utställning!
Välkommen
till vår utställning!
Välkommen
till
utställning!
men
till
vår
utställning!
Butik & Galleri
♦︎ KERAMIK
Öppettider: www.koksmagasinet.se
Storsten
Flera lokala företag under samma tak

Lidhultskök&
& Kungsäterkök
Kungsäterkök
Lidhultskök
Lidhultskök &
& Kungsäterkök
Lidhultskök
Kungsäterkök

Öppettider: www.koksmagasinet.se
24 90
Öppettider:070-565
www.koksmagasinet.se
070-565 24 90

Öppettider: www.koksmagasinet.se
www.koksmagasinet.se
Öppettider:
24 90
070-565
24 070-565
90
er: www.koksmagasinet.se
070-565 24
90

070-565
24 90
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#butikstorsten

TÄPP LARS TANKAR

Tråkigt
”Pappa, jag har tråkigt… Det finns inget att
göra!” Första gången jag fick höra det fick jag
nästan panik. Hjälp, mina barn har tråkigt, jag
är en dålig pappa. Kom på något fort, fort,
tänkte jag och min hjärna började koka.
Men innan jag hade kommit på och krystat
fram ett förslag på vad de skulle kunna göra
hade de själva kommit på något och leken
fortsatte.
Då lärde jag mig direkt att jag aldrig mer
skulle ägna en tanke åt att hitta på något som
barnen kan göra, det klarar de mycket bättre
själva efter några minuter av upplevd tristess.
I en ansträngning av att vara en bra pappa
tog jag en gång med barnen till en anläggning
gjord för barn att leka på. Det kostade en del
men det var det värt, bara jag fick se mina
barn leka och ha kul.

bottenlösa mossan. Fötterna sjönk ner i mossan och det varma vattnet strilade upp mellan
tårna. Det var en skönare och mer annorlunda
känsla än vita badstränder. Tjärnens vatten var varmt och barnen
De fick även mig och våra
slängde av sig kläderna och ville
bada. De jagade varandra på den
gäster att vilja hoppa i och
blöta mossan och skrattade så att
de tjöt när de ramlade framstupa.
bada och njuta som barn av
Upp på benen igen och ett hopp
sommaren. Och det gjorde vi. ut i vattnet. De fick även mig och
våra gäster att vilja hoppa i och
Jodå, de sprang runt och klättrade och åkte bada och njuta som barn av sommaren. Och
nedför stupande rutschkanor, gungade i stora
det gjorde vi.
fisknät och kröp i gångar under taket. Efter
På vägen hem förklarade barnen att det var
några timmar var det jag som tröttnade och
bland det bästa de gjort. Vi gjorde om samma
inte stod ut längre i en miljö där sockerstinna
sak flera gånger den sommaren och de har
barn sprang runt som försöksråttor i en bur
pratat hela vintern om att de vill bada i
och alla föräldrar satt med sina mobilteletjärnen.
foner och googlade och sökte på Facebook
Vad lärde jag mig nu av detta? Jag lärde
och Youtube efter roliga filmklipp. Vi åkte hem. mig att det jag minst anar kan bli den största
Barnen hade haft roligt men var inte alls så upplevelsen under en hel sommar. Att bara jag
upprymda att det motsvarade hålet i plånger en liten del av min tid och är närvarande
boken det lämnat efter sig. När vi kom hem
med barnen, ser barnen och gör någonting
infann sig som tur var tristessen nästan direkt tillsammans med dem, så skapar det minnen
och efter några minuter var de i full gång med om soliga barndomssomrar att bära med sig
att leka och ha roligt på riktigt, i en lek de
hela livet.
själva kommit på.
I fjol tog jag barnen och några bekanta med
Täpp Lars Arnesson
mig för att åka och se på en vacker skogsInspiratör, talare, skinnskräddare och
tjärn en bit bort i skogen. Kvällen var varm
fäbodbrukare från Malung.
och det doftade sött. Framme vid tjärnen tog
Besök Täpp Lars fäbod i sommar! tapplars.se
vi alla av oss om fötterna och gick ut på den
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Träningsläger,
skolresa, utrustning.
Vad behöver ni?

Present- & inredningsbutik
där överskottet går till ett gott ändamål

DalaSlanten stödjer lokala
idrottsklubbar, föreningar och
skolor i deras verksamhet. Varje
sålt paket ger 50 kr till skolan/
laget/föreningen som säljer.
Fem kronor per paket går
dessutom till Barncancerfonden.
Kontakta oss får du veta mer.

www.dalaslanten.se
023 - 702 21 00
facebook.com/dalaslanten
#dalaslanten

Följ oss på
instagram
sdr_gavan

Gåvan

Järnavägen 11 • Tel 0247-140 65
Åkerö centrum (brevid Posten) LEKSAND
Öppettider: Mån-fre 10.00-18.00
v. 26-33 Mån-fre 10.00-17.00

Se aktuella
öppettider i
Hantverksbyn
& i Lindan på:
annas-hem.blogspot.se
Den lantliga inredningsbutiken som speglar 1800- och 1900-talet
Hantverksbyn, Borlänge • 070-232 80 10 • www.annashem.com
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Gilla oss på
facebook
SDR Gåvan

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

Mröunkstteiorn&er!
inst

SOMMAR I
STORA SKOGEN
Ulf Stark &
Eva Eriksson

boktips
SKÖNA, GRÖNA
SOMMAR
Hannu Sarenström

DEN HAND SOM
FÖRST HÖLL MIN
Maggie O’Farrell

Norstedts

Etta Förlag

Mousserande på
Det närmar sig
altanen, doften av
midsommar i Stora Skogen och nyklippt gräs och grill. Sommaluften är full av fågelkvitter
ren. Denna förgängliga tid då
och förväntan. Kaninbarnen
vi kryper ur våra skal och lever
undrar om midsommar är lika utomhus i de långa kvällarnas
kul som jul. Uggla säger att
underbara ljus. I denna vackra
midsommaren är full av troll- bok vill jag äta allt – krispiga
dom och kärlek, lek och dans. croissanter till morgonkaffet,
En förtrollande berättelse i 22 somriga sallader, svalkande
kapitel. Rekommenderad för
drinkar och gott grillat. Sann
åldern 3–6 år men härlig läs- inspiration för sommarlivet.
upplevelse för alla åldrar. (Lina) (Alexander)
Rabén & Sjögren

SANNINGEN OM
FALLET HARRY
QUEBERT
Joël Dickert

LOS PEREGRINOS
Cecilia Samartin
Bazar

Nu kommer avslutningen! ”Señor
Peregrino” tog oss
Marcus Goldman
med
till
Spanien
och pilgrimshar enorm skrivkramp efter
leden
El
Camino.
I ”La Peregriden storslagna succédebuna” fick vi veta mer om hans
ten. När han söker stöd hos
sin mentor, författarlegenden livs kärlek, Rosa. Nu ligger
Jamilet och Señor Peregrino på
Harry Quebert, uppdagas ett
sjukhuset i Santiago de Comgammalt försvinnande och
postela efter ett dramatiskt
Harry arresteras för mord.
Marcus bestämmer sig för att mordförsök. Rosa, som visat
rentvå sin hjälte, men har han sig vara Jamilets mormor,
mage att utnyttja Harrys situa- börjar där förklara legenden
om den Blå Rosen. Får de nu
tion? Fullkomligt briljant med
lika delar spänning och kärlek! alla svar? (Lina)
Månpocket

Lexie lever i
1950-talets London. Evelina i det nutida. Två
kvinnor, två mödrar, två barn.
Män. Deras liv och tankar
skildras med en slags exakthet
som är alldeles magnetisk.
Vad innebär moderskapet?
Sakta och varsamt vävs
deras liv samman och det är
hjärtskärande, sorgset, vackert
och underbart. Tipsar även
om O’Farrells ”Sommaren utan
regn”, ute på pocket nu. (Lina)
I MULLBÄRSTRÄDETS SKUGGA
John Grisham
Bonnier Pocket

Enstöringen Seth
Hubbard hittas
hängande i ett träd på gården.
Samma dag får advokat Brigance Hubbards testamente.
Han visar sig vara enormt rik.
Knappt har liket kallnat förrän
släkten flockas för att få sin
del av kakan. I testamentet
ges allt till hans afro-amerikanska hushållerska, Lettie. Det
här är starten på en fängslande berättelse om girighet,
fördomar och kärlek. (Alexander)

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

(Alexander)
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Unionen är Sveriges största
fackförbund på den privata
arbetsmarknaden och landets största
tjänstemannaförbund.
Vi är 600 000 medlemmar, varav mer än 30 000 förtroendevalda på över
65 000 arbetsplatser. Unionen är ett fackförbund där alla tjänstemän på en
arbetsplats i den privata sektorn kan vara medlemmar.

Bli medlem Du också!
www.unionen.se

Glasscafé i Leksand med uteservering.
Vi serverar den lokalt producerade
Rättviksglassen.
Vi har även färskbryggt kaffe,
hembakat bröd och kylda drycker.
Öppet alla dagar 11–18. I juli öppet alla dagar 10–19.
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Välkommen!

Fiskgatan 1 | www.cafealle.se | 070-554 48 81
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Superdealen

Semestra på hemmaplan!
Boka en stuga / camping
under minst 3 nätter, vecka
26, 27 eller 32, 33 (tom 14/8)
så bjuder vi alla på entrén till
Sommarland under hela
vistelsen. Perfekt weekendpaket! Rabatt: från 690 kr pp

Tullkammaregatan 12
791 31 Falun
magasinetfalun.se
facebook.com/magasinetfalun
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Fem st höghöjdsbanor

Bokas via telefon eller mail

Bästa Sommarlandet

www.leksandresort.se. Telefon: 0247-138 00. Bokning@leksandresort.se
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På tapeten
Kulturföreningen Vilde presenterar

1.

2.

6 juni
2015

AMASON

FOTO Kola Productions
CHRISTIAN KJELLVANDER

KRISTAL & JONNY BOY
BETTY GOES A GO-GO, PORI 13

4.

5.

KANOTSAFARI, HANNA TURI
ÅTERBRUKSHYTTAN
STREET HIPPIES, SUMMER KID

DEN AKUSTISKA DYSTERKVISTORKESTERN

RYTMFRAKTIONEN, ULLVERKSTAD

LISA THORÉUS VISPROJEKT
SOUL SAGA, COUSTEAU, MARIGOLD
ANDERS HANSES, NORAK
CYKELVERKSTAD, GOOD HARVEST
DAVID VIZCAINO [MEXICO],
KAJSA BOKLUND

ROLAND BACKLUND, MAGNUS KALITZKI

RE-ROOT YOURSELF

3.

Tyllsnäs Udde
Borlänge

UNDERGROUND
SAFARI 6/6 (1)
Köp dina biljetter på

Premiärwww.undergroundsafari.se
för hållbar festival på Tyllsnäs Udde i
Borlänge. Programmet utlovar konst, verkstäder och musik vid vackra Dalälven. Bland de
medverkande artisterna hittar vi Amason och
Christian Kjellvander.
undergroundsafari.se
MUSIK VID SILJAN 27/6-5/7 (2)

Festivalvecka med allt från bystugedans och
spelmanslag till kurser, visor och körsång.
Konserten med Sofia Karlsson i Boda kyrka
och Sveriges häftigaste spelmansstämma,
Bingsjöstämman, är några av höjdpunkterna.
musikvidsiljan.se
ORSAYRAN 8/7, 15/7, 22/7, 29/7, 5/8 (3)

Under fem onsdagar fylls Orsas gator av glada gatumusikanter, mat och marknadshandel.
Det vill du inte missa!
orsayran.se
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EN, TVÅ, TRE FESTIVALER 5/9 (4)

Detta datum blir det kulturnätter i såväl
Leksand som Hedemora. Dessutom arrangeras
Granny Goes Street i Falun. Tre fullspäckade
evenemang med aktiviteter och underhållning
för alla åldrar. Singla slant eller försök att
hinna runt till alla!
leksand.se, hedemora.se,
grannygoesstreet.wordpress.com
HÖGSOMMARDAG & KONSTPROMENAD (5)

Morabyarna Nusnäs och Fu dukar upp ett
smörgåsbord av upplevelser söndag 19 juli.
Strosa runt i dalaidyllen och handla hantverk,
loppisprylar och antikt med mera. Fika serveras
på flera platser, bland annat på Målargården
och i Gamla Skolans Café. Samma dag förvandlas Nusnäs båthusväggar till galleri vid
Siljans strand. Årets konstpromenad lockar
med ett trettiotal utställande konstnärer.
nusnas.se

◆

◆◆
◆◆
Välkommen till

6.

Hedemoras kulturkvarter
& Dalarnas byggnadsvårdscentrum!
7.

Inredning ◆ Återbruk
Byggnadsvårdsbutik

Välfylld butik med stort sortiment
av beprövade produkter som
använts i generationer.
Valda med tanke på en hållbar miljö,
god design och hög kvalitet.
www.klassiskabyggvaror.se
NY LIVSSTILSBUTIK I FALUN (6)

Nettan Eriksson har tidigare drivit sommarbutik hemma i Storsten, Borlänge. Nu har hon
flyttat in verksamheten på Gruvgatan 13 i
centrala Falun.
– ”Butik & Ateljé Storsten” är fylld av glädje, design från lokala hantverkare, vintage och
orientalisk kuriosa. Det här är en färgstark
butik med möbler, inredning och kläder, bland
annat från Olars Ulla. I ett av rummen huserar
Tant Sofia som säljer vintagekläder och -skor,
berättar Nettan och passar på att välkomna
gamla och nya kunder.
butikstorsten.se

Vi bakar fikabröd med genuin
känsla och serverar matiga
smörgåsar, pajer och sallader.
Klassiska Byggvaror anordnar
Kom
och fika i gamla
apotekarbostadens fantastiska
atmosfär eller sitt ute och njut i
11 April kl
vårLördag
trädgårdsservering.

N u ä r d e t d a g s a t t p l a n e r a i n f ö n s t e r re n o v e r i n g e n . Vi p å K l a s s i s k a
B y g g v a ro r a n o rd n a r v å r u p p s k a t t a d e 1 d a g s f ö n s t e r re n o v e r i n g s k u r s v i d
följande tillfällen:

www.cafewahlman.se
Innehåll

VÄSTERBY ATELJÉER (7)

I kulturminnesmärkta Västerby, Hedemora,
samlas tre konstnärer under samma tak:
keramikern/konstnären Pia Rudolfsson Anliot, keramikern Stellan Anliot och konstnären/
skulptören Gabriel Jonsson. En varsamt renoverad 1700-talslada rymmer trions ateljéer,
café, butik och galleri. Sommaröppet för besökare har man onsdag till lördag 24/6–1/8.
– Välkommen att inspireras hos oss! Prova att
dreja, skapa i barnateljén, kika in i lilla Galleriet
och fika i vårt fina ateljécafé, hälsar Pia.
vasterbyateljeer.se

K u r s e n g e r k u n s k a p e r i a t t s j ä l v re n o v e r a s i n a f ö n s t e r.
Vi g å r i g e n o m a l l a m o m e n t f r a m t i l l f ä rd i g t f ö n s t e r.


D u f å r j o b b a m e d k i t t l a m p o r o c h S p e e d h e a t e r.



Vi l ä r u t t e k n i k e n a t t s k ä r a g l a s



Studerar olika sorters glas - både gamla och nya



P ro v a r o l i k a s ä t t f ö r f ä rg b o r t t a g n i n g



Tr ä n a r k i t t - t e k n i k s a m t l ä r u t a t t s t i f t a m e d b å d e s t i f t h a m m a re o c h s t i f t p i s t o l



Går igenom beslag samt lär ut hur du tar vara på de gamla



L ä r u t m å l n i n g s t e k n i k e n m e d l i n o l j e f ä rg

◆◆

◆

◆◆

Ta m e d e g n a f ö n s t e r s o m n i a r b e t a r p å e l l e r l å n a a v o s s

Kostnad
11 5 0 k r

Stora Torget, Hedemora ◆ 070-541 14 43
Vard 9–18 ◆ Lörd 10–15 ◆ Sönd i juli 11–15
F i k a o c h l ä t t a re l u n c h i n g å r i d e t t a p r i s

F ö r b r u k n i n g s m a t e r i a l u n d e r k u r s e n i n g å r. D e t f i n n s ä v e n m ö j l i g h e t a t t
k ö p a t i l l b e h ö r f ö r e r f ö n s t e r re n o v e r i n g t i l l e t t s u b v e n t i o n e r a t p r i s .
Utförlig dokumentation på alla steg i kursen ingår också

Anmälan

Vi h a r e t t m a x i m a l t d e l t a g a r a n t a l p å 6 p e r s o n e r
så anmäl er så snart som möjligt på
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LANTLIV
Hantverkaregatan 4
0247-343 20
LEKSANDS HEMSLÖJD
Kyrkallén 1
0247-100 46
SILJANS KONDITORI
Sparbanksgatan 5
0247-150 70

MILLAMOLLIS
Siljansvägen 461
0247-503 00
TÄLLBERGS LEVA & BO
Sturängsgattu 6
0247-503 22

BORLÄNGE

MORA

ANNAS HEM
Hantverksbyn 7
0243-191 50
CAFÉ PEACE & LOVE
Borganäsvägen 39
0243-154 14
ÖNSKEHUSET
Bragegallerian 4
0243-185 40

CAFÉ ZORN
Vasagatan 34 C
0250-150 20
MORA HEMSLÖJD
Kyrkogatan 4
0250-102 25
STIL
Kyrkogatan 21
0250-164 40

FALUN

ORSA

BYXSHOPEN
Holmgatan 13
023-133 11
DECORIA
Slaggatan 6 E
023-166 00
NORRGÅRDEN INREDNING
Krongårdsvägen 16
023-702 24 40

SALUHALLEN I ORSA
Kaplansgatan 13
073-819 17 91

AVESTA Kungsgatan 32
0771-62 62 62
BORLÄNGE Sveagatan 1
0771-62 62 62
FALUN Trotzgatan 10-12
0771-62 62 62
GAGNEF Lindberghallen
0771-62 62 62
HEDEMORA Ö:a Järnvägsgatan 5
0771-62 62 62
IDRE Framgårdsvägen 1
0253-59 82 00
LEKSAND Norsgatan 27 E
0248-79 72 00
LUDVIKA Bergslagsgatan 10
0771-62 62 62
MALUNG Lisagatan 39
0280-186 00
MORA Köpmannagatan 3 A
0248-79 72 00
RÄTTVIK Riksvägen 40
0248-79 72 00
SÄLEN Centrumhuset
0280-187 00
SÄTER Salutorget
0771-62 62 62
VANSBRO Magasinsvägen 1
0771-62 62 62
ÄLVDALEN Dalgatan 47
0251-410 10
ORSA Dalagatan 1
0248-79 72 00

Hämta ditt
exemplar av
Dalaliv här!

GAGNEF
HELENAS VÄXTHUS
Fagervägen 2
0241-104 24

INSJÖN
IITTALA OUTLET
Hjultorget 28
0247-79 80 10

LEKSAND
GÅRDSCAFÉET
Norsgatan 19
0247-132 60

RÄTTVIK
FURUTORP INTERIÖR & DESIGN
Storgatan 6
0248-124 00
FRICKS KONDITORI
HSB-gatan 1 A
0248-133 36
HOTELL LERDALSHÖJDEN
Mickelsgatan
0248-511 50
SÖRLINS BOKHANDEL
Storgatan 12
0248-104 11

TURISTBYRÅER

TÄLLBERG
QUALITY SPA & RESORT
DALECARLIA
Tällgårdsgattu 20
0247-891 00
ÅKERBLADS
Sjögattu 2
0247-508 00

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.

filippa k
tiger
gant
repeat
hunkydory
mariedal design
soya concept
saint tropez
odd molly
park lane

ntrum hela juli med konst, musik & bilutställning

Nästa nummer
Porträtt

Lisa Blom på
Bispbergs Herrgård

KREATIVA

Anna Lovind &
Pernilla Nordman

…och mycket mer
inspirerande läsning.

ÅTERBRUKAREN ÅSA ÅKERSTRÖM
AHLIN VÄVER MATTOR AV MINNEN

Vi ses i oktober!
5151

Välkommen till oss

Anderssons Optik • Blancks Mat & Kafe • Clas Ohlson • Clas Ohlson Outlet
Clas Ohlson Museet • CT Home Outlet • Delicato Café & Outlet • Familyhouse
Hemköp • iittala Outlet • Kicks • Leksands Sparbank • LloydsApotek
Lundhags Fabriksbutik • Mariaboden • Petersons Skafferi • Sportringen

VARD 10–19 • LÖR 10–16 • SÖN 11–16 • HEMKÖP 9–21

