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� Dalarna (ålderdomligt: Dala hundare, Dalarne och Dalom, latin: Dalecarlia). 
Landskapet gränsar i norr till Härjedalen och Hälsingland, i öster till Gästrikland, 
i söder till Västmanland och i väster till Värmland samt Norge.

� Dalarna har 15 kommuner.

� Folkmängden är 284 524.

� Invånarna i Dalarna kallas dalkarlar, masar och kullor.

� Ytan är 29 086 km2

� Landskapsblomma är blåklocka, ängsklocka.

� Landskapsdjur är berguven, som ibland kan skådas vid Falu gruva.

� Siljan är Dalarnas största sjö på 280 km2, minst av länets 24 sjöar är Rämen med 
sina 7,8 km2.

� Högsta punkten är Storvätteshågna som mäter 1 204 meter över havet.

� Det äldsta omnäm-
nandet av Dalarna 
är från Sverresagan 
i vilken landskapet 
kallades för Järnbä-
raland och beskrevs 
som ett hedniskt land 
som lydde under sveakungen 
år 1177.

� Landskapet kom i de 
södra delarna tidigt att 
bli industrialiserat, och 
organiserades i ett bergslag. 
Landskapet förblev i övrigt 
ett nybyggarområde, särskilt i 
områdena utanför Siljan och Dalälven. 
Finnmarken förblev ett nybyggarom-
råde in på 1800-talet.

� På 1500-talet fl ydde Gustav Vasa till 
Dalarna undan Kristian II.

� Emigrationen från landskapet var mycket stor 
under senare delen av 1800-talet; 12 353 personer 1881–1890 och 5 726 personer 
1891–1900, men infl yttningen liten.  
Stora olikheter förekom, enligt Nordisk familjebok från 1906, i språk och seder mellan de 
olika bygderna, liksom även i nationaldräkterna.

� Hertig av Dalarna är Prins Gabriel, andre son till Prins Carl Philip och Prinsessan 
Sofi a. Detta offentliggjordes den 4 september 2017. Två personer har tidigare innehaft 
samma titel; Oscar I:s son prins August (1831–1873), och Gustaf VI Adolfs son prins Carl 
Johan (född 1916, förlorade titeln vid giftermål 1946).

Källa: Wikipedia
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Semesterpärlor runt knuten

H emester, helt enkelt semester hemma och 

varför inte? Dalarna har mycket att erbjuda 

och det mesta fi nns runt stugknuten så att 

säga. Varför inte ta del av detta, 

som folk från hela världen 

normalt kommer hit för att njuta av. 

Den svenska naturen och vår 

allemansrätt.

Njut av våra egna långgrunda 

sandstränder på en badplats 

nära dig, eller hoppa från 

höga hopptorn ner i svalkande 

vatten.

I årets Sommarguide fi nns 

några exempel på både natursti-

gar, badplatser och campingar. 

Ett exempel på fysiska aktiviteter 

som fortfarande går att genomföra är golf, 

som fått ett uppsving under pandemin. För 

det går knappt att skriva den här texten utan att nämna 

pandemin och våren 2020, som blir året vi sent kommer 

att glömma. Pandemin som stängde och stänger så mycket. 

Det fi nns fortfarande saker vi kan göra. Både hemma 

och hemikring, bara vi använder sunt förnuft och efterföl-

jer de uppsatta reglerna:

� Tvätta händerna ofta och noga med tvål och 

vatten. Använd handsprit om du inte har tillgång 

till tvål och vatten.

� Hosta och nys i armvecket.

� Undvik att röra ögon, näsa och mun.

� Håll avstånd.

� Håll dig hemma om du känner dig 

krasslig, osv.

Sök information på krisinformation.

se och folkhalsomyndigheten.se.

Så med det sagt, hoppas jag du får en 

härlig sommar trots allt.

Dalafakta 
och kuriosa

RUBB &
STUBB

Vi tar bort dina problemstubbar/träd  
till vettiga priser

Även bortforsling! 
F-skatt & ansvarsförsäkring

Trädfällning: Uffe 070-522 19 81
Stubbfräsning: Håkan 070-522 65 62
www.rubbostubb.eu

STUBBFRÄSNING
TRÄDPLOCKNING

Nyttja

Rut-
avdrag

BUTIK I SÄTER Öppet: Tors-fre 12-18 • Kungsvägen 31 Säter • 070-75 90 626 • www.bastukalle.se

SKORSTENSRENOVERINGAR
Vi renoverar er skorsten. Kostnadsfri offert.
Även nymontering 
av skorsten.

Välkomna till
Västerdalarnas största glassbar!

Minigolf - 9 hålsbana • Kul- och 
mjukglass. Restaurangen har 

fullständiga rättigheter

Öppet 18/6-16/8 alla dagar 12-24

Minigolf – 9 hålsbana • Kul- och mjukglass 
Fika med bröd från lokala bageriet

Restaurangen har fullständiga rättigheter

Öppet 21/6–12/8 alla dagar 12.00–24.00

NYHET!

Välkomna till
Västerdalarnas största glassbar!

Minigolf – 9 hålsbana • Kul- och mjukglass 
Fika med bröd från lokala bageriet

Restaurangen har fullständiga rättigheter

Öppet 21/6–12/8 alla dagar 12.00–24.00

NYHET!

Telefon 0281-310 40

Välkomna till
Västerdalarnas största glassbar!

Minigolf – 9 hålsbana • Kul- och mjukglass 
Fika med bröd från lokala bageriet

Restaurangen har fullständiga rättigheter

Öppet 21/6–12/8 alla dagar 12.00–24.00

NYHET!

www.lindesnasherrgard.se

Välkomna till
Västerdalarnas största glassbar!



S O M M A R G U I D E N  2 0 2 0 3

kan du njuta av hem-
bakat fikabröd och 
somriga lättluncher

TRÄDGÅRDS-
UPPLEVELSE

• Trollstig
• Hönsgård
• Trollstig
• Hönsgård
• Trollstig

• Fiskdammar
• Hönsgård
• Fiskdammar
• Hönsgård

TRÄDGÅRDS-TRÄDGÅRDS-TRÄDGÅRDS-TRÄDGÅRDS-TRÄDGÅRDS-TRÄDGÅRDS-

Välkommen 
till en riktig

Vi har öppet hela sommaren!
• SOMMARPLANTOR
• KRUKODLADE ROSOR
• KLEMATIS
• FRUKTTRÄD/BÄRBUSKAR
• MASSOR AV PERENNER

kan du njuta av hem-

På vårt
trädgårds
Café

Välkommen! • Fiskdammar

• MASSOR AV PERENNER

• Trollstig
• Hönsgård
• Trollstig
• Hönsgård
• Trollstig

• MASSOR AV PERENNER• MASSOR AV PERENNER

För barnen!

• Fiskdammar

TRÄDGÅRDS-TRÄDGÅRDS-

ÖPPET MÅN-FRE 10-18 LÖR-SÖN 10-16

www.basnatradgard.nu
15 km från Borlänge - vägen mot Mockfjärd   

Forspaddling för alla!

Boka nu!     Faluvildvattenpark.se     023 540 40

Köp biljett
på 2047 Science
Center. 60 kr 

per pass.

Välkommen till Eldorado, en elbilspark 
för barn som vill prova miljövänliga fordon. 

För förare mellan 115–155cm. 
Vi garanterar spänning! 

Stängt söndagar, midsommarafton och midsommardagen.
2047Science Center, Jussi Björlings väg 25, Borlänge

15 juni - 15 augusti
Starttider var 40:e minut.

Måndag-lördag:10.30–15.10

Biljetter kan 
förbokas på 

2047.nu
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SVERIGE De slutliga 
siffrorna från SCB/
Tillväxtverket visar 
att 2019 blev ett nytt 
rekordår för svensk 
campingturism. 

Ett ökat inhemskt 
intresse talar för en 
fungerande som-
marsäsong med vissa 
begränsningar.

– Våra gäster reser i egen bil, har 
kontroll över sitt eget boende 
och de vistas till stor del utom-
hus. Våra medlemmar fokuserar 
nu helt på att skapa trygga och 
säkra semestermiljöer som följer 
myndigheternas rekommen-
dationer. Samtidigt har Sverige 
som resmål hamnat i fokus 
för svenskar och vi ser ett ökat 
inhemskt intresse för semester 
i Sverige. Det är faktorer som 
jag tycker talar för att vi kan få 
en fungerande sommarsäsong 
med vissa begränsningar, säger 
Peter Jansso    n, tillförordnad vd 
på SCR.

Branschrapporten sam-
manfattar ett 2019 som blev ett 
rekordår för svensk campingtu-
rism. Dalarnas campingplatser 
hade 1 133 487 gästnätter, det 
ger Dalarna en fjärdeplats i riket 
totalt.

Antalet gästnätter ökade med 
4 procent till totalt 16,7 mil-
joner. De internationella över-
nattningarna ökade samtidigt 

med hela 7,5 procent. 2020 ser 
dock annorlunda ut för svensk 
besöksnäring och för Sveri-
ges campingplatser när SCR 
Svensk Camping nu släpper 
branschrapport över 2019.

– Vi gick in i 2020 med det 
bästa året i branschens historia 
bakom oss. Svensk besöksnäring 

har drabbats hårt av coronakri-
sen och vår bransch som är 
Sveriges största semesterboende 
har inte skonats. Starten på 
säsongen 2020 har inte varit 
lik någon annan, säger Peter 
Jansson, tillförordnad vd vid 
SCR, i ett pressmeddelande den 
18 maj 2020.

Campingplatserna är som-
marturismens motor på de fl esta 
svenska destinationer och står 
för en väsentlig del av svensk 
besöksnärings volym. Under 
semestermånaderna juni till 
augusti är mer än 40 procent 
av Sveriges alla turistövernatt-
ningar på en campingplats. 
Totalt beräknas den svenska 
campingturismen omsätta cirka 
7 miljarder kronor och syssel-
sätta mer än 10 000 personer.

Under 2019 fortsatte den inter-
nationella campingturismen i 
Sverige att öka. Störst ökning 
stod den tyska marknaden för, 
som ökade med hela 20 procent 
och passerade 1 miljon gästnät-
ter för första gången.   Totalt upp-
gick de internationella gästnät-
terna till 4,2 miljoner, en ök-

ning med 7,5 procent. Om de 
internationella campinggäster-
na uteblir kan det innebära ne-
gativa effekter på svensk turis-
mekonomi med upp till 2 mil-
jarder kronor.

Blomstrande tider för den  svenska campingturismen

Sju procent fler husvagnar köptes i början av året jämfört med samma period 2019 enligt Husvagnsförsäljarnas riksförbund. FOTO: VERONICA RIGTORP

OM SCR SVENSK 
CAMPING

SCR: Står för Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisation. SCR Svensk Camping grundades 1967 och är branschorganisation för Sveriges camping- och 
stugföretagare. De stödjer sina medlemmars utveckling genom verksamhetsstöd, nationell och internationell marknadsföring samt strategiskt arbete avseende branschens 
marknadsvillkor. Camping är Sveriges största semesterboende. De 375 medlemmarna har en boendekapactitet på 75 000 campingtomter och 9 000 stugor. SCR Svensk 
Camping driver marknadsplatsen Camping.se som är Sveriges största sajt för bokning av campingsemester samt Camping Key Europe, ett digitalt kundkort som ger rabatt 
på 3 000 campingplatser i Sverige och Europa. Källa: Svensk Camping.

I KORTHET

� De senaste 10 åren har det 
totala antalet gästnätter på Sveriges 
campingplatser ökat med mer än 2 
miljoner.
� Antalet gästnätter 2019 uppgick 
till 16,7 miljoner, en ökning med 4 
procent.
� Antalet internationella gästnätter 
2019 uppgick till 4,2 miljoner, en ök-
ning med 7,5 procent.
� Under juni-augusti är 42 procent 
av Sveriges turistövernattningar på en 
campingplats.

Källa: Svensk CampingSemester i Sverige i husvagn eller husbil.  FOTO: ANNA HULT

Veronica Rigtorp
veronica@annonsbladet.com

Sommarservering i Disponentparken 
med hemlagat och bakat

Besöksträdgård samt B&B

0240-207 00
Bergsmansvägen 33, Grängesberg
www.disponentparken.com

Öppettider tom 30 augusti 
alla dagar kl 11-16

Bed & Breakfast alla 
dagar för dig som vill 
bo över hos oss!

Disponentparken i Grängesberg

Växthus med 
försäljning

0240-765 00 | wanbo.se | info@wanbo.se
Väl mött på Wanbo!

Wanbo herrgård ligger vackert vid sjön Barken, 
här har gäster kommit  & gått genom århundraden. 
Med 26 hotellrum, vackra omgivningar & lokaler, 
välrenommerat kök & utmärkt service har vi alla 

möjligheter att göra er vistelse här lyckad.

LIKKÄLLAREN 
För våra gäster För våra gäster 

(som vågar) visar vi (som vågar) visar vi 
gärna vår valvade gärna vår valvade 
likkällare under likkällare under 
herrgården som herrgården som 
är byggd runt år är byggd runt år 
1050! Ett unikt 1050! Ett unikt 
stycke historia!stycke historia!

herrgården som 
är byggd runt år 
1050! Ett unikt 
stycke historia!

HERRGÅRDSBUFFÉ
Varje lördag & söndag mellan kl. 12-15 Varje lördag & söndag mellan kl. 12-15 

erbjuder vi vår populära herrgårdsbuffé erbjuder vi vår populära herrgårdsbuffé 
som innehåller...

Soppa, stort salladsbord, smör o bröd, Soppa, stort salladsbord, smör o bröd, 
ostbricka, tre varmrätter varav en vegetarisk, ostbricka, tre varmrätter varav en vegetarisk, 

dessert, kaffe & hembakat i salongen. dessert, kaffe & hembakat i salongen. dessert, kaffe & hembakat i salongen. 

Pris: 225 kr exkl. dryckPris: 225 kr exkl. dryckPris: 225 kr exkl. dryck
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Blomstrande tider för den  svenska campingturismen

Paret kommer från Sala och gör 
ofta utfl ykter på några dagar 
med husbilen. 

– Nu är vi ute nio dagar och 
åker dit näsan pekar.

De har berättat om hamnen 
för andra campare, så de är 
riktiga reklampelare för orten.

En del undrar var det ligger, 
men då svara Bernt:

Ni hittar väl til Smedje-
backen, och det gör ju de fl esta.

En hel del fricamping genom-
förs också. Då tittar de på na-
vigatorn, ser en sjö och en väg 
som leder till sjön, den tar de 
och ser vad de fi nner.

På vinterhalvåret är det 
spanska solkusten som gäller.

– Det går så bra att köra ner 
dit och hem, förklarar Bernt.

Och de är ju inte ensamma 
när de är ute och far. Folk som 
campar har liknande intres-
sen och är så hjälpsamma så, 
förklarar paret.

Paret kör en Bürstner 
Elegance, husbilstillverkaren 
Bürstners fl aggskepp.

Smedjebackens kommuns sam-

hällsbyggnadsutskott har nyli-
gen beslutat att ordna fl er ställ-
platser i båthamnen intill be-
fintliga parkeringsplatserna. 
80 000 kronor är redan avsatt 
för att bredda bilinfarten till 
hamnen samt till elstolpar med 
mera. Total kostnad kommer 

att landa på 100 000 kronor, be-
rättar kommunalrådet Fredrik 
Rönning (S). Smedjebackens 
båtklubb kommer att sköta 
driften av detta såväl som båt-
platserna.

”Ett riktigt smultronställe”
Husbilsproffsen Solweig Jonsson och Bernt Jansson strör beröm över ställplatserna i Smedjebckens hamnen.  FOTO: VERONICA RIGTORP

SMEDJEBACKEN Solweig Jonsson och Bernt 
Jansson strör beröm över ställplatserna i 
Smedjebckens hamn.

– Vi brukar åka hit och ställa oss. Det är 
så fi nt, ett riktigt smultronställe, säger Bernt 
Jansson och Solweig Jonsson nickar instäm-
mande.

TURNÉSTOPP I DALARNA

Avesta:
� Näsbruk/Falkudden Camping och 
stugby
� Krylbo/56ans Café
� Avesta golfklubb
� Horndal/Horndals Bad och 
Camping

Borlänge:
� Dalsjögolf
� Tyllsnäs vandrarhem och camping
� Mellsta camping

Falun:
� Aspeboda/Falun/Borlänge golfklubb
� Bjursås/Bjursås SkiCenter och 
Camping
� Samuelsdals golfklubb
� Falu gruva
� First Camp Lugnet
� Svabensverk/Dalstuga
� Linghed/Caravan Club Smednäset 
camping
� Övertänger/Tängerdalens camping 
och café
� Främby Udde resort

Gagnef:
� Gagnefs golfklubb
� Ratt och Roder

Hedemora:
� Badelunda
� Hedemora Folkets park
� Rastplats Grådö skans
� Rastplats Viggen
� Kloster/Kloster
� Långshyttan/Långshyttan
� Stjärnsund/Villa Solhem
� Myckelby/Myckelby

Ludvika:
� Fredriksberg/Säfsen resort
� Fredriksberg/Säfsen vandrarhem
� Klenshyttan/Dammsjön badplats
� Sunnansjö/Morhagen Fäbodhotell
� Tyfors/Lissjön
� Malingarna/Lägerplatsen Malingarna
� Hagge Golfklubb
� Räfsnäs Camping

Smedjebacken:
� Kolbäcksån
� Malingsbo Camping 
� Malingsbo Klotens naturreservat
� Malingsbo
� Rasthyttan
� Västermoren/Flogberget
� Torrbo-Stimmerbo/Barken Camping
� Smedjebackens båtklubb

Säter:
� Säters camping
� Säters golfklubb
� Säterdalens parkering
� Rastplats Långsjön
Källa: Husbilsplats.se

Nu är vi ute nio dagar 
och åker dit näsan pekar.

TEXT & FOTO

Veronica Rigtorp
veronica@annonsbladet.com

Romme industruområde Tunavägen 283-285
Mån-tors...10-18 Fred...10-16 • Lör 11-15  0243-155 50

Kolla in våra vagnar/bilar på www.loods.se

- Etablerad i branchen sedan 1967 -

Förmedling / Inköp av husbil/nyare husvagnar.

Semestra i Sverige, vi har husvagnen till dig!
80-tal nya & beg 

husvagnar/husbilar i lager

Mån-tors...10-18 Fred...10-16 • Lör 11-15  Mån-tors...10-18 Fred...10-16 • Lör 11-15  

GASOLGRILL

Semestra i Sverige, vi har husvagnen till dig!
GASOLGRILL

Semestra i Sverige, vi har husvagnen till dig!
 Sunwind Fryd

Semestra i Sverige, vi har husvagnen till dig!
 Sunwind Fryd

Semestra i Sverige, vi har husvagnen till dig!
Kampanjpris 6.990:- 
(8.990:-) 95x40 cm, 7 brännare(8.990:-) 95x40 cm, 7 brännare
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Moogio Dalarna
Ritargatan 6, Borlänge
0243-22 71 01
dalarna@moogio.se
moogio.se

Markiser
Persienner

Rullgardiner
Plisségardiner
Lamellgardiner

Med våra solskydd kan du njuta fullt ut av ditt hem, hela året.  
Vi som arbetar på Moogio hjälper dig med allt från mätning  
till montering. Kontakta oss för ett kostnadsfritt hembesök  
så hjälper vi dig att hitta en lösning. Välkommen!

Solskydd som tål att synas

Boka  
kostnadsfritt  
hembesök!

Kvarnforsplan, Borlänge 0243-23 85 88 • Gamla vägen, Grangärde 0240-640080
www.berglundsoptik.se

Solglasögon 
med din egen 

styrka från 

1995:- 1995:- 

Förrförra året var det 25-årsjubi-
leum för skötseln av Highland 
cattle-kor i kommunens egen 
regi. 

Kommunens intresse för att 
hålla betesdjur i egen regi föddes 
när Vassjön restaurerades 1994. 
Målet var att återskapa en att-
raktiv miljö för ett rikt växt- och 
djurliv och ett viktigt led i detta 
arbete är att hålla betesdjur på 
de återskapade strandängarna. 
Numera fi nns det cirka 100 
Highland cattle-kor med sina 
kalvar att besöka vid Vassjön.

Djuren har betesmarker vid Vas-
sjön, Häggenäs, Noraå bruk, 
Båtstad-Mellsta naturreser-
vat, Sellänget, Gammelgården 
i Älvravinernas naturreservat, 
runt Prästtjärn och i Smäckens 
naturreservat. 

Intilliggande Häggenäs och 
Bysjöområdet är värt ett besök 
för fågelintresserade med bra 
utsikt från fågeltornet.

Det är många som drar nytta 
av korna. Bland annat gynnas 
arter i odlingslandskapen, våt-
marker och naturbetesmarker 
av betesdriften. Vid Vassjön 
har förekomsten av änder, dop-
pingar och vadare ökat. En del 
kärlväxter, dagfjärilar och grod-
djur har också visat gynnsam 
utveckling. 

Den dagliga skötseln utförs av 
personal från Arbetsmarknads-
enheten. Omfattande avverk-
ningar och röjningar har gjorts 
parallellt med stängseluppsätt-
ning och betesdrift. Verksam-
heten används som arbets-
marknadsåtgärd och för inte-

grationsarbete i kommunen. 
Djurhållningen med tillhö-

rande produktion av grovfoder 
är certifi erad för ekologisk drift. 
Genom att ta det växtmaterial 
som fi nns på kommunala åker- 
och betesmarker ges lokalprodu-
cerat foder till boskapen. Den 
årliga produktion av slaktdjur 

uppgår till cirka 25 djur som 
levereras till kommunens kost-
service.

Verksamheten samarbetar med 

flera föreningar, som under 
sommaren har tillsyn av djuren 
vid olika betesmarker. Kommu-
nen har också kontakt med fl era 

lantbrukare och nyttjar aktörer 
i djurhållningsnäringen, vilket 
håller jordbruksverksamheten 
på agendan i det kommunala 
arbetet.

Naturskönt med djur och kultur

Sötchock är det att se Highland cattle-kalvarna vila i solen.  FOTO: VERONICA RIGTORP

TEXT & FOTO

Veronica Rigtorp
veronica@annonsbladet.com

BORLÄNGE  Längs Bysjörundan fi nns fornläm-
ningar som Kungshögen, äldre bebyggelse, 
industrihistoria och modern industriverk-
samhet. Efter rundan passeras Vassjön med 
sitt rika fågelliv, intill betar kommunens 
Highland-kor med sina kalvar.



SPECIALISTERNA INOM VATTEN OCH VATTEN OCH VA VÄRMVÄRMV E
Norra Backagatan 2, Borlänge,Norra Backagatan 2, Borlänge,Norra Backagatan 2,  0243-22 60 60 Borlänge, 0243-22 60 60 Borlänge,

www.vattenhuset.se
Mån - fre 09.30 - 18.00 • Lördag 10.00 - 16.00

2 995:-
PUMPAUTOMAT
Beulco 24L Jet 102
Ord pris 3 895:-

VATTENUTKASTARE
FM Mattsson
Endast utkastare 545:-
Ord pris 1 060:-

PAKETPRIS 
Installerat & klart 

2 445:-

UTEDUSCH
Demerx Sunny med 
blandare och solupp-
värmd varmvatten-
beredare rymmer 
20 alt 40 liter.

Priserna gäller tom 31/8 -20

FÖRBRÄNNINGS-
TOALETT
Separett CINDI® behöver
varken vatten eller avlopp 
för att lösa ditt toalettbehov.

PUMPAUTOMAT
Beulco 24L Jet 102
Ord pris 3 895:-

FÖRBRÄNNINGS-

Separett CINDI® behöver
varken vatten eller avlopp 
för att lösa ditt toalettbehov.

Installationspaket 1 495:-

Från 26 990:-

GASOL FRÅN GASBOLAGET
BYT DIN GASOLTUB 
FÖR ENDAST

345:-
Gäller P11, PA11 
& PC10 

20% rabatt
PÅ SPABAD 
FRÅN WESTERBERGS

VI BORRAR 
EFTER VATTEN 
& RENAR DET!

1 995:-
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Nya
Grycksbo

HANDELSTRÄDGÅRD
023-406 13

Vi fixar blommogram i butiken 
Notes Blommor på Stora Torget!

Öppettider juli-aug: Vard 10-16 • Lörd 10-14
Se hemsida för övriga öppettider

trevlig sommar!

023-406 13 • nyagrycksbohandelstradgard@outlook.com
Vi finns bakom pappersbruket i Grycksbo bredvid Herrgården.

Öppet mån-tis 10-16, ons-fre 10-18, lör 10-15 • www.grycksbohandelstradgard.se

trevlig sommar!
Vi önskar alla våra kunder en

KAMPANJPRIS
SKAGEN RUND 90X90

ICE/SCREEN GLAS
GLANS PROFIL

5.295:- 
(Ordinarie pris 6.985:-)

KAMPANJPRIS
SKAGEN RACK OCEAN

1.985:- 
(Ordinarie pris 2.185:-)

KAMPANJPRIS
PÅ DUSCH

BEGRÄNSAT ANTAL!

Rävilsvägen 21, 790 25 Linghed | Tel 0246-224 00 | Mån-fre 07:30-17:00 | Lunchstängt  12.00 - 13.00
comfort.se/sundstroms | info@larssundstromab.se. Följ oss på facebook: Lars Sundström AB/Comfort

TREVLIG TREVLIG TREVLIG TREVLIG TREVLIG TREVLIG TREVLIG TREVLIG TREVLIG 
SOMMAR!SOMMAR!SOMMAR!SOMMAR!SOMMAR!SOMMAR!SOMMAR!SOMMAR!SOMMAR!SOMMAR!

VI HAR BUTIK

Rävilsvägen 21, 790 25 Linghed | Tel 0246-224 00 | Mån-fre 07:30-17:00 | Lunchstängt  12.00 - 13.00
comfort.se/sundstroms | info@larssundstromab.se. Följ oss på facebook: Lars Sundström AB/Comfort

Sommartider 
vecka 27 t.o.m vecka 33   

08.00 - 16.00
lunchstängt 12.00 - 13.00

Vi önskar alla våra kunder en 

Dörren står öppen för dig.
I alla lägen, genom hela livet.
I sommar samlas vi till gudstjänster utomhus 
vid kyrkorna. Ta med kaffekorg och något att 
sitta på. Alla är varmt välkomna!

Kyrkorna är öppna - välkommen in för en lugn 
stund och ljuständning.

Lyssna gärna på radiogudstjänsterna som 
sänds söndagar 10.00 i Wolf FM 88,8.
Även via wolffmradio.se och appen.

Mer information finns på www.svenskakyrkan.se/falun
eller ring 023-70 20 00.

behöver du någon att prata med?
Om du är ledsen, rädd, orolig eller känner dig ensam.
Stödtelefon i Dalarna - ”Du är inte ensam”
Ring 010-160 61 10 tisdag, onsdag, torsdag 09.00–15.00.
Jourhavande präst Ring 112 alla dagar i veckan 
17.00–06.00 Även chatt och mejl.

Dagens lunch/
dagens husman
Serveras mån-sön kl 11-15

90 kr
Från 65 år 80 kr.

Sallad, bröd, dryck, kaffe och kaka ingår 
Lunchlåda 70:- (sallad ingår). 

Vi serverar även korv, hamburgare, fika m.m.
Lunchkuponger 10 st 800:-.

Bjursås, Storvägen 23 • 023-501 76

Hjärtligt välkomna 
önskar Maria & Ove med personal!

Hjärtligt välkomna 

Vi kör ut 
matlådor till 
riskgrupper!

Gäller i Bjursås, 
Sågmyra, 
Grycksbo.

Lagom till sommaren initierar 
Falu gruva ett nytillskott. Nam-
net är ”Erikssons stuga”, och 
tilldrar sig den gamla Bagarstu-
gan, som tidigare var ett kafé. 
Bagarstugan har byggts om till 
gruvarbetarbostad och komplet-
terats med ett nybyggt uthus 
med hönshus, vedbod och dass 
i gammal stil. Falu gruva målar 
en bild av hur det 1897 kunde 
se ut i en gruvjobbares vardag 
och livsmiljö. Där hönsen pickar 
på gårdstunet, ved ska huggas, 
aromen av nybakat bröd dansar 
i luftrummet och en stickning 
vilar på bordet. 

I gruvarbetarbostaden fi nns gott 
om åtaganden som fordrar tid 
och engagemang. I Falu gruvas 
dramatisering av det hela hälsar 

”Anna Eriksson” besökarna till 
stuga och gruvområde, då hen-
nes make jobbar ett skift nere i 
gruvan.

– Äntligen kan vi visa upp 
hur gruvarbetarna, som höll 
gruvdriften i gång under hund-
ratals år, hade det i vardagen. 

– Det känns jättespännande 
att låta våra besökare bok-
stavligen kliva in i historien, 
betonar Anna Björkman som 
är verksamhetschef vid gruvan.

Utöver ”Anna Eriksson” 
upplyser Falu gruva att fl er 
karaktärer under sommaren 
dyker upp vid Erikssons stuga. 
Däribland en ung man som åtar 
sig så många pass i gruvan som 
möjligt, då han ämnar spara 
ihop pengar till resan över till 
Amerika.

Anna Björkman utvecklar:
– Vi kommer att satsa mer på 

dramatiseringar framöver, det 
här är bara ett första steg. 

– Det handlar om att väcka 
liv i historien genom att låta 
människorna som levt och 
verkat vid gruvan genom 
många århundraden ta större 
plats. Det känns extra roligt att 
som här lyfta fram kvinnorna i 
historien.

Falu gruva infl ikar också att även 
om stadsdelarna Elsborg, Gam-
la herrgården och Östanfors är 
Faluns kändaste gruv- och hytt-
arbetarkvarter, så har det i alla 
tider funnits bostäder även vid 
Falu Gruva. I slutet av 1800-ta-
let bodde både tjänstemän och 

gruvarbetare på gruvområdet, 
och det fi nns privatbostäder 
kvar än i dag.

Erikssons stuga är öppen 13 

juni-16 augusti.

Gruvan ger historien nytt liv i sommar

I den enligt 1897 års standard utformade gruvarbetarbostaden ”Erikssons 
stuga” tar Falu gruva med besökarna på en dramatiserad och historieladdad 
inblick i dåtidens liv vid gruvan. Här ses ”Anna Eriksson” vid sin och gruvar-
betande makens bostad. FOTO: FALU GRUVA 

FALUN Falu gruva gläntar på dörren till dåti-
den. En gruvarbetarbostad hälsar välkommen 
in i vad som var. Ett rustikt och vackert tids-
dokument som än i dag färgar Falun.

– Det handlar om att väcka liv i historien, 
framhåller Falu gruvas verksamhetschef 
Anna Björkman.

Sonny Jonasson
sonny.jonasson@annonsbladet.com

Det känns jättespännande 
att låta våra besökare 
bokstavligen kliva in 

i historien.



VI HJÄLPS ÅT ATT 

FÖRHINDRA SMITTSPRIDNING!

Max 40 deltagare + medverkande

(Gränsen gäller utan undantag)

Välkommen till Svenska kyrkan
Stora Tuna & Torsångs pastorat

0243-771 01 Pastorsexpeditionen
0243-772 01 Kyrkogårdsexpeditionen
stora-tuna.pastorat@svenskakyrkan.se www.svenskakyrkan.se/borlange@svenskakyrkanborlange

SOMMARPROGRAM 2020 Kyrkor öppna för 
stillhet, ljuständning 
och bön
Stora Tuna kyrka
Mån-Sön kl. 9.00-20.00

Torsångs kyrka      
Mån-Sön kl. 9.00-20.00

Amsbergs kapell    
Mån-Sön kl. 9.00-18.00  

Hagakyrkan       
Mån-Fre kl. 9.00-16.00  

Söndag 28/6  
3:e söndagen efter trefaldighet
11.00
STORA TUNA KYRKA
Per Henriksson 
Lerström, präst

Söndag 5/7 
4:e söndagen efter trefaldighet

10.00
JAKOBS KAPELL
Per Henriksson Lerström, präst

12.00 
GAMMELGÅRDEN
Per Henriksson Lerström, präst

14.00 
SÅNGENS FÄBOD
Per Henriksson Lerström, präst
Medtag fika och något att sitta på. 

Söndag 12/7
Apostladagen
10.00
JAKOBS KAPELL
Gunbritt Käck, prästGunbritt Käck, präst

11 .00
STORA TUNA KYRKA
Anna Hartwig, präst

12.00 
GAMMELGÅRDEN
Gunbritt Käck, präst

14.00 
MYGGSJÖNS BADPLATS
Anna Hartwig, präst 
Medtag fika och något att sitta på. 

Söndag 19/7 
6:e söndagen efter trefaldighet
11.00
STORA TUNA KYRKA
Per Henriksson Lerström, präst

12.00 
GAMMELGÅRDEN
Ann-Gerd Jansson, präst

14.00  
KOPPSLAHYTTANS BYSTUGA
Per Henriksson Lerström, präst 
Medtag fika och något att sitta på. 

Söndag 26/7 
Kristi förklarings dag
11.00
STORA TUNA KYRKA
Ann-Gerd Jansson, präst

12.00 
GAMMELGÅRDEN
Antje Bernhardt, präst

Söndag 2/8
8:e söndagen efter trefaldighet
10.00
JAKOBS KAPELL
Björn Nordlund, präst

11.00
STORA TUNA KYRKA
Antje Bernhardt, präst

12.00 
GAMMELGÅRDEN
Ann-Gerd Jansson, präst

18.00 (OBS tiden!) 
TORSÅNGS HEMBYGDSGÅRD
tills. med Torsångs hembygdsförening,
Antje Bernhardt

Söndag 9/8 
9:e söndagen efter trefaldighet
11.00
STORA TUNA KYRKA
Antje Bernhardt, präst

12.00 
GAMMELGÅRDEN
Karolin Baesch, prästKarolin Baesch, präst

14.00 
FINNSÅSENS 
FÄBODKYRKA
Antje Bernhardt, prästAntje Bernhardt, präst
Medtag fika och något att sitta på. Medtag fika och något att sitta på. 

14.00 
FROSTBO MISSIONSHUS 
Karolin Baesch, prästKarolin Baesch, präst
Medtag fika och något att sitta på. Medtag fika och något att sitta på. 

18.00
TORSÅNGS KYRKA
Björn Nordlund, prästBjörn Nordlund, präst

Söndag 16/8Söndag 16/8
10:e söndagen efter trefaldighet10:e söndagen efter trefaldighet
10.00
JAKOBS KAPELL
Gunbritt Käck, prästGunbritt Käck, präst

11.00
STORA TUNA KYRKA
Anna Hartwig, prästAnna Hartwig, präst

12.00 
GAMMELGÅRDEN
Gunbritt Käck, präst

14.00 
RÖSÅSENS UTSIKTSTORN MILSBO
Anna Hartwig, präst
Medtag fika och något att sitta på. 

Söndag 23/8
11:e söndagen efter trefaldighet
10.00
JAKOBS KAPELL
Karolin Baesch, präst

11.00
STORA TUNA KYRKA
Antje Bernhardt

15.00 (Finsk gudstjänst)
HAGAKYRKAN/HAGAKIRKOLLA
Rolf Heikkinen, finskspråkig präst

Söndag 30/8
12:e söndagen efter trefaldighet
10.00
JAKOBS KAPELL
Anders Litborn, präst

11.00
STORA TUNA KYRKA
Per Henriksson Lerström, präst

12.00
KVARNSVEDENS KYRKA
Anders Litborn, präst

14.00 
ROMME ALPIN
(Solklinten), Toppstugan. 
Anna Hartwig, präst
Medtag fika och något att sitta på. 

2020 sker konfirmationsguds-
tjänster på ett annat sätt! 
Konfirmationsgudstjänsterna söndag 
5 juli i Stor Tuna kyrka är inte öppna 
för allmänheten. Se övriga gudstjänster.

För övriga gudstjänster och annan verksamhet se www.svenskakyrkan.se/borlange eller 
Svenska kyrkan i Borlänges annons i Annonsbladet. Följ oss på Facebook och Instagram.

GUDSTJÄNSTER OCH FRILUFTSGUDSTJÄNSTER

Medtag fika och något att sitta på. 

10:e söndagen efter trefaldighet

Antje Bernhardt, präst

OBS! 
Ändringar kan 
ske med kort 

varsel

3:e söndagen efter trefaldighet

STORA TUNA KYRKA

stillhet, ljuständning 

Mån-Sön kl. 9.00-20.00

Mån-Sön kl. 9.00-20.00

VI FIRAR 
GUDSTJÄNST!
Borlänge har varit hårt drabbat 
under coronapandemin. Den pågår 
fort-farande och det finns all anled-
ning att fortsätta följa myndigheter-
nas råd och anvisningar. Situationen 
bedöms vara fortsatt allvarlig, men 
relativt stabil. Jag har därför glädjen 
att meddela att de söndagliga guds-
tjänsterna kommer att starta igen. 
Det är många som saknat dem, inte 
minst vi som arbetar i kyrkan. 

Första Gudstjänsten blir söndag 
28/6 kl. 11:00 i Stora Tuna kyrka.

Därefter kommer den ursprungliga 
gudstjänstplaneringen att träda 
i kraft med bl.a. de uppskattade 
friluftsgudstjänsterna runt om i 
bygden. 

Kom ihåg att Folkhälsomyndighetens 
råd fortfarande gäller:
- Stanna hemma om du är sjuk
- Tvätta händerna ofta
- Håll avstånd
- Undvik större folksamlingar

Du som är äldre än 70 år, eller hör till 
annan riskgrupp uppmanas stanna 
hemma. Fortsätt fira gudstjänst via 
internet, TV eller radio. Allmänna 
sammankomster överstigande 50 
personer är inte tillåtna.  I våra kyr-
kor och kapell samt på friluftsguds-
tjänsterna är gränsen satt till max 40 tjänsterna är gränsen satt till max 40 
deltagare + medverkande. Gränsen 
gäller utan undantag. 
Välkommen att 
fira Guds-
tjänst!

Per Henriksson 
Lerström, kyrkoherde

Mån-Sön kl. 9.00-18.00  

Hagakyrkan       
Mån-Fre kl. 9.00-16.00  

   



S O M M A R G U I D E N  2 0 2 010

Första stegen tas med fördel på 
Gruvbacken.

Den historiskt berikade 
sjöfl anken är i dag tämligen 
nyskapad utgångspunkt för den 
idylliska Svärdsjöstigen.

En vandringsled som gick 
från vision till verklighet under 
försyn av bland annat byns 
pigga intresseförening och en 
mängd lokala drivkrafter.

– Tidigare var delar av under-
laget sumpmark och igenväxt 
skog, berättar Svärdsjö Intres-
seförenings Leif Källman.

Framöver planeras också en 
slogbod som etableras i samspel 
med förskolan Solsidan. 

Dessutom har man förärat 
stigens badplats ny sand.

Leif Källman bjuder inblick 
i badplatsens hudnära historik.

– Det har väl förr, och kanske 
också nu, varit en populär plats 
för att bada näck.

Svärdsjöstigens slingrande 
form sträcker sig sedan mot 
kyrkan, och den pittoreska 
Prostparken vakas av anrika 
naturpelare.

– Ja, tallarna här är närmare 
350 år gamla, berättar Leif 
Källman.

Vilket kontrasteras av tids-
rymden som tagits i anspråk 
för att göra vandringsstråket 
till vad det är i dag. Arbetet 

påbörjades 2018. Hemligheten 
vittnas vara samförstånd och 
arbetsvilja.

Satu Sundström, även 
högskoleadministratör och 
kulturarbetare, känner in de 
betagande omgivningarna:

– En liten bit härifrån fi nns 
äldreboendet Källegården, och 
det är fi nt att den här möjlig-
heten till naturvistelse hittas i 
så nära anslutning, framhåller 
hon.

Sofi a Ingemarsson driver Ica-bu-
tiken i Svärdsjö.

– Man blir inspirerad, och 
jag tänker att det framöver kan 
gå att skapa fl er tillfällen där vi 
samarbetar i olika arrangemang 
för både unga och gamla, säger 
hon.

Leif Källman visar en 
lista med 30 namn. Namn på 
personer som ombesörjt alla 
moment ett stort åtagande som 
Svärdsjöstigen omfattar. De på 
orten födda idéer och insatser 

som bidragit till helheten ökar 
antalet ytterligare, och intygas 
av Leif tillhöra en anda som 
fi nner start och mål just här.

SONNY JONASSON

Framåt marsch i hälsans tecken

Svärdsjöstigen gick från vision till verklighet under försyn av bland annat 
byns intresseförening och en mängd lokala drivkrafter. FOTO: JAN ÖSTBERG

Vandringsleden erbjuder en natur-
nära upplevelse. FOTO: JAN ÖSTBERG

SVÄRDSJÖ Lokala krafter visar vägen.
Ut i naturen, in i nuet.
För gamla, unga och alla däremellan.
Svärdsjöstigen hälsar att hälsans promenad 

vilar i undersköna omgivningar.
– Framöver ska vi förlänga vandringsleden 

hela vägen till kvarnen i Borgärdet, avslöjar 
Leif Källman, en av de eldsjälar som brinner 
för bygdens bästa.
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Halva
priset 

efter RUT-
avdrag!

dalarna@veterankraft.se | tel: 023-38 83 500

Vi har öppet
hela sommaren!

VI KLIPPER GRÄS • VATTNAR
 TAR HAND OM POSTEN • KOLLAR TILL HUSET

... OCH MYCKET MER

H O L M G A T A N  2 0 
B E R G S T R Ö M S  G A L L E R I A

ÖPPETTIDER
För våra öppettider se vår 
instagram eller Scorett.se

Följ oss på instagram scorettfalun

w

Sommar-
   chansenHANDLA OCH FÅ 

20% rabatt 
på hela ditt köp

Gäller på ord.priser tom 31/7 och 
endast på Scorett Falun.

Kli
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Telefon 023-360 02  •  info@gbvvs.se

Enkel, smart teknik
Baserad på grön ingenjörskonst 

är detta ett miljösmart alternativ till 
traditionella avhärdningsfilter.

Testad på Chalmers
och ett flertal andra svenska  

laboratorium. Läs mer om tekniken 
på www.softwater.se

Underhållsfritt
Tekniken kräver ingen elektricitet 

eller påfyllning av salttabletter och 
påverkar därmed inte smaken.

  KALKPROBLEM? 
Välj ett miljösmart och underhållsfritt alternativ där kalkproblemen reduceras genom  
att partiklarnas storlek och vidhäftningsförmåga reduceras. 

ANNORLUNDA

500
DAGAR MED

Sommar-
öppet på
Dalarnas 
museum

13-28/6 öppet 
lör & sön  kl. 11-17

1/7-30/8 öppet 
alla dagar kl. 11-17

Sommarutställningar:

Arvid Backlund, 
gipsskulpturer

Ohtsedidh - 
Samiska kulturyttringar 

i Mellansverige

ANNORLUNDA

500
DAGAR MED

En pålitlig färg särskilt utvecklad för att din fasad ska se 
nymålad ut länge. Står emot väder, vind och solljus och har 
dessutom utmärkt skydd mot påväxt av svartmögel. dessutom utmärkt skydd mot påväxt av svartmögel. 

NYMÅLAD KÄNSLA 

SOMMAR- 
PRISER
PÅ ALCRO BESTÅ 
TÄCKFÄRG*

MEDLEMSERBJUDANDE!

* Gäller Alcro Bestå Täckfärg, prisexempel ord. pris från 387:- (1L), 19/6–5/7 2020. 
Gäller för dig som är eller blir medlem i Mitt Colorama. Lokala avvikelser kan förekomma. 
Med reservation för slutförsäljning.

Borgärdesvägen 21, Svärdsjö
Tel: 0246-102 07
Öppet: Mån–fre 09–18.
Lör 10–13. Sön stängt.
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I Sunnansjö återfi nns Olsjö kyrk-
stig, som idag är en vandringsled 
på nio kilometer, med en höjd-
skillnad på 100 meter och går 
mellan Olsjön och Broby.

Olsjö kyrkstig hade en gång 
stor betydelse för befolkningen 
i Grangärde södra fi nnmark. 
Förr var varje familj tvungen 
att besöka kyrkan minst en 
gång i månaden, och då var 
kyrkstigarna av stor betydelse 
för att folk skulle kunna färdas 
dit på ett för tiden bekvämt sätt.

Stigarna användes också 
för transporter till och från 
hyttorna och bruken och till 
arbetet i skogen.

Kyrktvånget upphävdes så små-
ningom men stigarna fyllde 
fortsatt en viktig funktion för 
att ta sig till kyrkan, dit man 
också begav sig för att gifta sig, 
döpa barn och begrava sin av-
lidna.

Kyrkstigarna användes 
bland annat för kontakt mellan 
fäbodarna och byarna. Idag är 
många av dessa vackra stigar 
vandringsleder. 

Som en del i Länsstyrelsen 
och Visit Dalarnas projekt 
Vandringslyftet, har Olsjö kyrk-
stig inventerats och arbetet med 
att uppgradera leden har påbör-
jats av Sunnansjö Byalag under 
ledning av Mikael Areschoug. 

Areschoug beskriver i inven-
teringsrapporten det arbete som 
är kvar att göras och en föresla-
gen uppdelning av detta arbete 
för att anpassa kyrkstigen till 

den nya standarden framtagen 
av Vandringslyftet Dalarna. 

Han har delat in inventeringen 
i tre delar; Broby – bergtäkten, 
Bergtäkten – Rusbodarna och 
Rusbodarna – Olsjö.

– Min uppfattning är att 
detta kan var en bra fördelning 
när arbetet ska utföras.

– Inger (Mattsson, ordfö-
rande i Sunnansjö byalag) och 

jag har beslutat att avvakta med 
att röja och göra stig till smed-
jan. Däremot ska avstickaren till 
källan uppdateras till den nya 
standarden samt röjas.

Han fortsätter: 
– Alla informationsblad vid 

före detta milor och kojor ska 
förnyas. Det vill säga vi kopie-
rar nya informationsblad och 
plastar in.

Det är inget litet jobb som 

byalaget har tagit på sig, men så 
kan det också ge utdelning till 
bygden, då just vandring ökar 
markant bland turism industrin 
över lag.

Och i dessa corona pan-
demitider lär det bli än mer 
populärt.

Utforska naturen vid Olsjö kyrkstig

Inger Mattsson och Mikael Areschoug efter Olsjö kyrkstig.

LUDVIKA/SUNNANSJÖ Sugen på en tur i natu-
ren och vill vara säker på att hitta.

Den nyinventerade Olsjö kyrkstig kan vara 
ett alternativ för den vandringslystne. 

Alla informationsblad vid 
före detta milor och kojor 

ska förnyas.

TEXT & FOTO

Veronica Rigtorp
veronica@annonsbladet.com

KOSTNADSFRITT HEMBESÖK OCH OFFERT

Mycket mossa på taket kan orsaka 
att vatten rinner bakom pannan 
och skadar undertaket.

Mossans rötter växer genom betong-
pannan och till slut spricker den.

Har du mossa på taket?

1. Kostnadsfritt hembesök. Besikting av 
taket, grader av påväxt fastställs och 
takets yta mäts ut. Offert med fast pris 
på plats.

2. Förbehandling. Grönmossa skrapas bort 
och blåses ner ifrån taket. Hängrännor 
tömms och trasiga pannor byts ut.

3. Behandling. Taket behandlas med A-delite 
Pro som är miljöklassat. Resterande 
påväxt dör och släpper från pannorna 
med tiden, ca 1-2 år.

4. Avslut. All mossa och skräp städas 
upp och kastas på närmaste returpunkt. 
Uppföljning efter 4 år. 

Så här får du ditt tak behandlat:

TAKET BLIR 
RENT OCH 
SNYGGT!

Se över taket!
Boka årlig kontroll till fast pris

Tömning av hängrännan och byte av trasiga takpannor

Från 1.400:- (efter rotavdrag)

GARANTERAD 

EFFEKT!

Kontakta 020-113330 • www.takvard.se
SÖDRA DALARNA: Pontus Enmalm 072-538 44 29 | pontus.enmalm@takvard.se
NORRA DALARNA: Patrik Gunnarsson 073-649 79 16 | patrik.gunnarsson@takvard.se
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STORGATAN 19 I LUDVIKA

Vi har självklart öppet, fast med lite anpassade öppet-
tider. Alla som är friska är välkomna in till oss. Till-
hör du en riskgrupp ber vi dig att stanna hemma och
ta hjälp av en vän eller shoppingbudet om du behöver
handla. Handla där du bor, viktigare än du tror.

Välkommen in 
till oss i sommar

RESTAURANG
GALLERIAN

engelbrektgalleria.se

FÖR 
AKTUELLA 

ÖPPETTIDER SE

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

STORGATAN 19 I LUDVIKA

Vi har självklart öppet, fast med lite anpassade öppet-
tider. Alla som är friska är välkomna in till oss. Till-
hör du en riskgrupp ber vi dig att stanna hemma och
ta hjälp av en vän eller shoppingbudet om du behöver
handla. Handla där du bor, viktigare än du tror.

Välkommen in 
till oss i sommar

RESTAURANG
GALLERIAN

engelbrektgalleria.se

FÖR 
AKTUELLA 

ÖPPETTIDER SE

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

DIN ELINSTALLATÖR I DALARNA

VÄLKOMMEN IN I DIN BUTIK!

Järnvägsgatan 44, Vansbro
0281-101 11
www.vansbroel.se

Lisagatan 22, Malung
0280-126 44
www.malungsalenel.se

Gamla Bang. 52, Ludvika
0240-180 20
www.ludvikael.se

facebook.com/unikaludvika | www.unikaludvika.se

Den bästa 

shoppingen

i Ludvika

Handla där du bor,
viktigare än du tror.

VI HAR ALLT 
INOM BYGG, 
FÄRG OCH 

TRÄDGÅRD!

TRÄ BYGG JÄRN

Grängesberg 0240-237 20
Vard 6.30-17.30 • Lördag 9-14

Smedjebacken 0240-711 40
Vard 7-18 • Lördag 10-14

VäVäV lklkl ommen titit lili llll
Grangärde Musteri-

butik & Café
Här hittar du vårt breda

sortiment av saft, sylt,
marmelad, cider, glögg m.m.

Gamla vägen 67, Grangärde • 0240-64 10 67
www.grangardemusteri.se

V
Grangärde Musteri-Grangärde Musteri-

Öppet:         Mån-Fre 10-18  •  Lördag 10-15 • Söndag fr o m v 26 10-15
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GRÄNGSHAMMAR Eng-
elska parken i Gräng-
shammar, i Säters 
kommun, anlades 
redan 1785. Det visar 
den forskningsrap-
port som Helena Kåks 
tagit fram.

Olle Lind, på Länsstyrelsen 
Dalarnas kulturmiljöenhet, blev 
överraskad över det som Helena 
Kåks kommit fram till.

– Det här kastar om bilden 
lite när det gäller engelska par-
ker här i Dalarna. Att den här 
parken anlades så pass tidigt 
som 1785 innebär att det är en 
av de första engelska parkerna i 
hela landet, säger han. 

I södra Dalarna fi nns ett par 
engelska parker, bland annat i 
Hedemora kommun.

– Engelska parken i Stjärn-
sund anlades 1799 och den i 
Kloster sannolikt senare än så, 
säger Olle Lind.

I sitt arbete med rapporten 

har Helena Kåks gått igenom 
räkenskaper från bruket.

– Det var svårt eftersom inget 
är listat utan det står i en enda 
lång text. Jag har även utgått 
från teckningar och målningar 
från 1760-talet. Gustaf Silfver-
stråhle och Axel Cederholm 
målade mycket, det fi nns ett 
40-tal målningar över bruket 
och parken, säger Helena Kåks.

Grängshammars bruk hade täta 
band med hovet.

– Bruksherren Carl Silfver-
stråhle och hans bror Gustaf 
var jämngamla med kung 
Gustav III. Kungen satt med 
i konstakademin och musi-
kaliska akademin. Han ritade 
andra parker men det fi nns 
inga belägg för att han ska ha 
ritat Grängshammars park. Det 
är dock inte osannolikt, säger 
Helena Kåks.

Engelska parken i Kloster har 
restaurerats och nu är frågan 
om det går att göra samma sak 
med parken i Grängshammar.

– Det hänger på om vi får till 
det med vattenfl ödena. Men det 
går att gå runt i parken även om 

det inte blir någon restaurering, 
säger Olle Lind.

– Det vore kul att ge be-
sökarna en känsla av hur det 
var att gå där på 1800-talet. 
Men det är privat mark i dag, 
så det bygger på välvilja från 
mark-ägarna. De är dock väldigt 

positiva och engagerade i detta, 
säger Helena Kåks.

Säters kommun och Länsstyrel-
sen Dalarna vill med rappor-
ten stärka Grängshammar som 
besöksmål, inom kulturslingan 
Silverringen i Säters kommun.

– Parken i Grängshammar är 
intressant. Vi vill lyfta fram de 
vackra trädgårdarna i länet. Det 
gröna kulturarvet kommer lätt 
i skymundan, säger Olle Lind.

En av de första engelska parkerna

Engelska parken i Grängshammar började anläggas redan 1785, visar Helena Kåks kartläggning. Även om det ännu är 
oklart om parken kommer att restaureras så går det att röra sig i parken, som dock är privat mark.  FOTO: HELENA KÅKS

Pär Sönnert
par.sonnert@annonsbladet.com

LÖRDAG 4 JULI KL 18.00 
Karbennings kyrka
”Operapärlor i Nordiskt ljus”
Ida Nordlund Wennerberg, 
sopran 
Magnus Wennerberg, tenor 
Stefan Säfsten, piano

LÖRDAG 11 JULI KL 18.00 
Karbennings kyrka
Stockholm Lisboa Projekt 
Musiker från Portugal och 
Sverige

LÖRDAG 18 JULI KL 18.00 
Karbennings kyrka
”Från Bach till Balkan”
Patrik Ahlberg, flöjt 
Staffan Sjögren, gitarr 

TISDAG 21 JULI KL 19.30  
Norbergs kyrka
”Smöret smakte jag aldrig”
Lene Kristjansen Edström, bas
Ann-Marie Josefsson, fiol
Anna Risberg, flöjt

LÖRDAG 25 JULI KL 18.00  
Karbennings kyrka 
”WestMannaFolk”
WestMannaFolk bjuder på 
klanger ur sin musikaliska  
mylla, med harpor, fioler, 
elbas, piano och gitarr

ONSDAG 5 AUG KL 18.00 
Norbergs kyrka
”Skapelsen”  
Musik för orgel och synth
Maria Säfsten , organist   
Stefan Säfsten frilansande 
musiker, tonsättare
 

Sommarkvällsmusik 2020

För mer information besök gärna: 
www.svenskakyrkan.se/norberg

-
Norberg-Karbennings församling

Norbergs kyrka är öppen 
Tisdag-torsdag: kl 12-15.30 
och i samband med gudstjänster 
och konserter

Karbennings kyrka är öppen 
Vardagar i juli: kl 12-15.

Till konserterna är det fri entré 
men vi tar upp kollekt till  
musikverksamheten.

Folkhälsomyndighetens direktiv, 
idag, säger 50 personer  
närvarande vid varje konsert. 
Därför lämnar vi ut biljetter 
till varje konsert vid porten till 
kyrkan. När dessa är slut är det 
fullt.

STJÄRNSUNDSKIOSKENSTJÄRNSUNDSKIOSKEN0225-800 80
ÖPPET ALLA DAGAR

LANTHANDEL

Ombud för:

SERVERING, LIVSMEDEL, 
BOULE, HAMBURGARE, KORV,

GLASS, MJUKGLASS M.M.
UTHYRNING AV KANOTER.

BAN-
GOLF
12 banor

Ombud för:

BOULE, HAMBURGARE, KORV,

Följ oss på facebook: stjärnsundskiosken

VÄLKOMNA TILL 

ÅRETS SOMMARPUB 
Vi har öppet v 27-32 tisdag-, onsdag- 
och torsdagskvällar kl. 17:00-20:00

I år ligger fokus på att öppna på ett ansvarsfullt sätt. 
Vi följer självklart rekommendationer från myndigheter och 
förutsätter att ni som besöker oss är friska. Det innebär även 
att vi i år begränsar antalet gäster och förbokning på vår 
hemsida, www.oppigards.com är ett måste.

Vi tänker att vi tillsammans ser till att det blir 
ett trevligt men extra hänsynsfullt besök.

Sommarhälsningar från 
oss på Oppigårds Bryggeri
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Det gör vi i Fors. www.storaenso.com

Små val, stor inverkan. 
Välj produkter 
tillverkade från träd.

HJÄRTAN OCH ELD
– En historisk stadsvandring i Hedemora

30 juni, 2 juli, 7 juli, 9 juli kl. 20
Begränsat antal biljetter.

Vi håller avstånd.
Samling rådhuset, Stora torget.

Från 12 år. Endast förköp, 100kr. 

Biljetter: Hedemora Bokhandel Ugglan 0225-155 75
Arrangör: Kulturenheten, Hedemora kommun. Info 0225-34153

www.hedemora.se

Kvalité & Tradition sedan 1963Kvalité & Tradition sedan 1963

Ivarshyttev 14 Hedemora | 0225-125 42
Storg 9 Säter | 0225-500 85
www.ericssonsmaleri.se

Stolta återförsäljare!
Fro.m i sommar hittar ni massor med produkter, 

fyllda med tradition från det vackra huset vid Sundbornsån...
Karins kaktuslampa eller tulpankudde, 

Carls mönster på brickor, servetter, tapeter m.m

Nyfikna? Välkomna in i KULTURBOA!

Öppet: 
Mån-fre 10-18

Lör 10-14
Åsgatan 72, Hedemora 

       070-031 68 28
Åsgatan 72, Hedemora 

barnkläder - skor - leksaker - babytillbehör

Ditt barn 
Vår passion

• barnkläder 
• barnskor 
• leksaker

Mini-Maxi, NyGammalt och Arbetsmarknadsenheten håller
ÖPPET HUS onsdagen den 16/12 klockan 10.00-13.00

Kraftgatan

RV 70

Vårgatan

MiniMaxi

Arbetsmarknadsenheten 

Nygam
m

alt

Bild ej från NyGammalt

Kraftgatan 8 Hedemora 0225-347 05Kraftgatan 8 Hedemora 0225-347 05
Mån-tis 10-16, ons 10-18, tors, 10-16, Mån-tis 10-16, ons 10-18, tors, 10-16, 
fre STÄNGT

SECONDHANDBUTIKSECONDHANDBUTIK
Vi har ett brett utbud med husgeråd, Vi har ett brett utbud med husgeråd, 
kläder, textil, böcker/media, möblerkläder, textil, böcker/media, möbler
Ta gärna en fika när du besöker oss! 
Vi har människan och miljön i centrum.

m.m. m.m.

Kör mot Davidshyttan-Djörkhyttan
Öppettider juli: mån-fre 9-17, lör 9-13.

www.dalamat.se

Välkomna!Välkomna!Välkomna!

Hos oss hittar du:

Sommarblommor, kryddväxter, 

perenner, rosor, fruktträd, bärbuskar och 
perenner, rosor, fruktträd, bärbuskar och 

andra buskar & träd mm.

Egenodlade tomater och snart också gurka. 

Egenodlade tomater och snart också gurka. 

Följ oss på Instagram och Facebook
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Tidningen gjorde en tur till några av de 
mest besökta för att ta reda på vad folket 
som valt just dessa tyckte om just den 
valda badplatsen.

Helene Pettersson och Richard Her-
nemyr med barnen Oliver och Leonie, 
hade valt att besöka Kyrkviken badplats 
utanför Grängesberg.

Hit åker de gärna och ofta, halvtim-
mesresan avskräcker inte. Den fi na 
stranden erbjuder både gräs och sand 
att lägga badlakan och ställa stolar och 
parasoller på.

Den långgrunda sjön Norra Hörken med 
den fi nsandiga bottnen passar barnen 
bra. Här fi nns också kiosk, lekplats, om-
klädningshytter och bryggor.

– Det är mycket plats i gräset, så ingen 
behöver ligga i sanden, säger Richard 
Hernemyr.

– Det är himla fi nt och klart vatten 
också, lägger Helene Pettersson.

Vid Hönsans hopptorn i centrala 
Hedemora, är det trots det vackra väd-
ret ganska tomt förutom de tre killarna 
Rasmus Larsson, Sid Edh och Edvin 
Linder som hoppar från hopptornets 
alla höjder.

Vid Dammsjön mellan Säter och Borlänge 
är det mer folk än sand, nästan.

Här ligger Dumle i skuggan av en 
solstol. Han får bada med jämna mellan-
rum, borta där hundar får vara. Mellan 
baden ligger han i ena kanten av den 
långa stranden, längst bort mot bäcken 
tillsammans med matte och husse.

Intill sitter familjen Byström från Bor-
länge och käkar glass. De har provat lite 
olika badplatser men gillar Dammsjön. 
Hon och sonen Victor går ut i det grunda 
vattnet för att kasta lite frisbee.

Med maten uppdukad på ett av borden 
vid Bojsen beach är familjen Lyad Ham-
dan och Shahered Quadore med sina 
fyra barn på besök.

– Vi är från Borlänge, pappa kände 
till sjön och badplatsen. Vi har några 
badplatser i Borlänge, men inte så här 
bra, säger dottern Maya Hamdan.

– Då måste man prova, tillägger 
Shahered Quadore.

De är mycket nöjda med badplatsen 
och tänker ta med sig vänner vid nästa 
besök.

Sönerna Adam, Omar och Josef håller 
helst till nere i vattnet.

Några andra badplatser:

� Avesta/Holmen, Tjärnsjön, 
Campingbadet.
� Borlänge/Masenbadet, 
Båtstabadet, Långsjön, 
Uvbergsviken.
� Falun/Stångtjänr, Kålgården, 
Lilltorpet.
� Hedemora/Munkenbadet, 
Kuppdammens badplats.
� Ludvika/Skuthamn, Jägarnäset, 
Hillängsbadet, Saxdalensbadplats.
� Norberg/Campingbadet.
� Smedjebacken/Prästabadet, Villa 
Gladtjärn.
� Säter/Ljustern, Säters camping.

Hönsan, Bojsen beach, Kyrkviken och Dammsjön – några härliga badplatser
BORLÄNGE/FALUN/SÄTER/HEDEMORA/LUDVIKA/GRÄNGESBERG Länet bjuder på en variation 
av badplatser. Något för alla. Långgrunt för lek eller djupt för hopp från höga torn.

KYRKVIKEN (LUDVIKA/GRÄNGESBERG)

Botten: Sand
Bryggor: Ja
Långgrunt eller bråddjupt: Långgrunt, men blir 
bråddjupt utanför sista flytbryggan
Barnvänligt: Ja
Omklädningsbås: Ja
Kiosk/café: Ja
Extra: Fin lekplats. Krävs bil för att ta sig dit, 
om man inte är en väldigt hängiven motionär.

BOJSEN BEACH (FALUN)

Botten: Sand
Bryggor: Ja
Långgrunt eller bråddjupt: Blir ganska snabbt 
djupt
Barnvänligt: Ja, ganska
Omklädningsbås: Ja
Kiosk/café: Nej
Extra: Ligger centralt

Victor går ut i Dammsjöns grunda vatten, för 
att kasta lite frisbee.

Helene Pettersson och Richard Hernemyr med 
barnen Oliver och Leonie, hade valt att besöka 
Kyrkviken badplats utanför Grängesberg, som 
trots det fina vädret var förvånande tom.

DAMMSJÖN (SÄTER/BORLÄNGE)

Botten: Sand
Bryggor: Nej
Långgrunt eller bråddjupt: Långgrunt
Barnvänligt: Ja
Omklädningsbås: Ja
Kiosk/café: Ja, kiosk
Extra: Krävs bil för att ta sig dit, om man inte 
är en väldigt hängiven cyklist

På ett av borden vid Bojsen beach har 
det dukats upp till lunch. Från vänster 
sonen Adam Hamdan, Shahered Quadore 
och dottern Maya Hamdan.

TEXT & FOTO

Veronica Rigtorp
veronica@annonsbladet.com

Vi innehar gesällbrev.

Välkomna! 
Willy, Sanna och Anette

Information med anledning 
av Coronaviruset

Vi har stora lokaler. Willy och Sanna arbetar i olika 
rum med minst 8 meter mellan arbetsplatserna. 

Du som kund är alltid ensam med din frisör. 
Punktutsug vid varje arbetsplats.

Allt inom hårvård 
Landstingsleverantör av olika typer av hårersättningar

Stort sortiment av hårvårdsprodukter

Storgatan 34 B Ludvika, 0240 102 30  •  Morhagsvägen 14, Sunnansjö, 070 365 63 93

Nyhet! Pippigodis och Nyhet! Pippigodis och 
polkagrisar från 

GrennaPolkagriskokeri!

Välkommen till Maria Sivelind

FRISYRKAMMAREN
Gamlavägen 29, Grangärde  • 0240-64 100 3 

www.frisyrkammaren.se

Frisör
Presenter, trädgårdspynt, 

håltagning m.m

FRISYRKAMMAREN

Presenter, trädgårdspynt, 

SOMMMARHÄNG PÅ 
2047 SCIENCE CENTER

DIGITAL SKATTJAKT
EXPERIMENTMILJÖ
ARTBINGO
ELBILAR

AKTIVITETER 
BÅDE UTE 
OCH INNE!

Jussi Björlings väg 25, Borlänge  Tel: 0243-79 39 00

www.2047.nu
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Hönsan, Bojsen beach, Kyrkviken och Dammsjön – några härliga badplatser

HÖNSAN (HEDEMORA)

Botten: Ler/dy, närmast land lite sand
Bryggor: Ja och hopptorn
Långgrunt eller bråddjupt: Blir ganska snabbt 
djupt
Barnvänligt: Inte för de allra minsta
Omklädningsbås: Ja, fast de är stängda
Kiosk/café: Nej
Extra: Ligger centralt

Vid Hönsans hopptorn i centrala Hedemora, badar killarna Rasmus Larsson, 
Sid Edh och Edvin Linder som hoppar från hopptornets alla höjder. 

Badplatsen, bryggan och hopptornet är öppet, men kallbadhuset är stängt.

Falun, Holmg. 26C, 023-636 00
Borlänge, Målareg. 4, 0243-630 00
Mora, Kyrkog. 4, 0250-718 18

Öppettider: 
Må-Fre 10-18, Lör 10-14

Falun lördagar 10-15www.underverket.se

REA
på bad- 

och underkläder

BORLÄNGE • FALUN • HEDEMORA

SKÖNA VALSKÖNA VAL
Organic shop | Hår- och kroppsvårdOrganic shop | Hår- och kroppsvård

Hår- och kroppsvård med 99% naturligt innehåll. Hår- och kroppsvård med 99% naturligt innehåll. 
Välj bland flera olika varianter och med olika fruktiga Välj bland flera olika varianter och med olika fruktiga 
och blommiga dofter. 75-200 ml (49:-/st) 

3 för 98:-
Gäller ej Body Desserts eller 
Foaming Shower Oil.

och blommiga dofter. 75-200 ml (49:-/st) 

Kund-
favorit!
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Många sporter har fått lida hårt 
under coronapandemin. Men 
det fi nns undantag – en av dessa 
sporter är golf.

En idrottsaktivitet som kan 
utövas och vilker har betytt 
att många klubbar har fått ett 
uppsving.

– Det är många golfare som 
valt att återvända, berättar Mats 
Martinsson på Avesta GK.

Inför årets säsong hade klubben 
620 medlemmar, nu har ett 50-
tal tillkommit. 

Men det är en bit till 1 300, 
som är rekord.

– Men vi är förstås glada åt 
uppsving vi fått, säger Martins-
son.

I år öppnades banan rekord-
tidigt, den 8 april, tack vare 
den snöfria och inte så kyliga 
vintern. Detsamma gäller  de 

fl esta banorna i Dalarna.
– Vi öppnade den 15 april, 

det är nog rekord för oss. Dess-
utom har antalet medlemmar 
ökat rejält, berättar Per ”Persa” 
Stenmalm på Hedemora GK.

Även på Avesta GK har an-
talet gäster (greenfee) ökat och 
vill du gå en nybörjarkurs fi nns 
det många möjligheter under 
sommaren.

Är golf dyrt? Det beror givetvis 
på vad du jämför med.

– Kommer det en tioåring 
och vill börja spela kostar det 

300 kronor för en säsong.
Det är årsavgiften upp till 

tolv år. Sedan ökar det och till 
exempel en junior (17-21 år) 
betalar 1 700 kronor.

– För seniorer är årsavgiften 
5 400 kronor.

Sporten var annorlunda när golf-
klubben bildades för 57 år se-
dan.

– Då var det de fi na herrarna 
på järnverket som spelade och 
några andra fi ck inte vara med.

Avesta GK får anses som en 
liten klubb, men man får ofta 
beröm för att ha en bra bana.

– Det är också lätt att få tider, 
det är sällan kö. Det är en stor 
fördel.

Tills sist. Vackraste och svåras-

te hålet på Avesta GK?

– Vackrast är nog ”åttan” 

som är par 3. Du står uppe och 
slår nedåt och kan se Dalälven. 
Svårast är nog hål 13 som är par 
4, berättar Mats Martinsson.

”Vi har fått ett rejält uppsving” 
AVESTA Coronatider – då har golf medvind. Allt fl er väljer sporten som 
går alldeles utmärkt att utöva trots att ett virus påverkar vår vardag.

– Vi har fått ett rejält uppsving, berättar Mats Martinsson, kanslichef 
på Avesta Golfklubb.

Avesta Golfklubb är en naturskön 18-hålsbana i anslutning till Dalälven.

FLER BANOR I DALARNA

� Aspeboda GK, 18 hål.
� Dalsjö GK, 18 hål.
� Falu-Borlänge GK, 18 hål.
� Gagnefs GK, 18 hål.
� Hagge GK, 18 hål.
� Hedemora GK, 9 hål.
� Samuelsdals GK, 18 hål.
� Säters GK, 18 hål.

Det är många golfare som 
valt att återvända.

TEXT & FOTO

Niclas Bergvall
niclas.bergvall@annonsbladet.com

Har du någonsin 
tänkt på vad 
ett träd kan göra?
Det gör vi i Fors. www.storaenso.com

VI ERBJUDER 
HJÄLP I HEMMET:
Handling/matlagning
Städning
Promenader
Snickerier/tapetsering
Trädgårdstjänster
m.m.m.m.

Hyr en 
senior!

DALAGRUPPEN • 070-281 68 01DALAGRUPPEN • 070-281 68 01DALAGRUPPEN • 070-281 68 01DALAGRUPPEN • 070-281 68 01DALAGRUPPEN • 070-281 68 01DALAGRUPPEN • 070-281 68 01DALAGRUPPEN • 070-281 68 01DALAGRUPPEN • 070-281 68 01DALAGRUPPEN • 070-281 68 01DALAGRUPPEN • 070-281 68 01DALAGRUPPEN • 070-281 68 01DALAGRUPPEN • 070-281 68 01DALAGRUPPEN • 070-281 68 01DALAGRUPPEN • 070-281 68 01DALAGRUPPEN • 070-281 68 01DALAGRUPPEN • 070-281 68 01DALAGRUPPEN • 070-281 68 01

Vi har materialet för 
dina trädgårdsdrömmar!

Lokalproducerat från våra täkter i Avesta

Välkommen att beställa hos oss!
0226-503 33 • www.bergkvistab.se

Tillverkande 
återförsäljare för

0226-503 33 • www.bergkvistab.se

Hos oss kan 
du betala med 

KVALITETSJORD • SAND • GRUS • BERG • TÄCKBARK • ENTREPRENAD

Vill du hämta material med egen släpkärra går det bra 
i vår bergtäkt i Myrsjö som ligger efter riksväg 68. 

Avesta Galleria • 0226-500 92  
Mån-fre 10-18, lör 10-15

Andullationsterapi
15 minuters prova på 175:-

Ord.pris 250:-/30 min behandling.

Andullation är 

kombinationen 

av mekanisk 

vibration och 

djupverkande 

infraröd värme.Spänningar och muskelknutor • Störningar av genomblödningar i djupa muskelaturen Spänningar och muskelknutor • Störningar av genomblödningar i djupa muskelaturen 
Smärtor • Lymfbesvär • Ischiasbesvär • Negativ stress • Huvudvärk/Migrän

För info om kurser, ring   
eller besök vår hemsida: 

www.massageakadmin.se

VÄLKOMMEN

Våra utbildningar  

Massageakademin AB. Elementvägen 5, 702 27 Örebro, 019-10 87 90 

- Certifierad massageterapeut
- Diplomerad massör 
- Dipl. Zonterapeut
- Dipl.Spaterapeut
- Vitalmassage
- Ansiktsbehandling
- Massage för hemmabruk
- Vaxning/ögonbryn mm
- Massage mot fibromyalgi
- Hot stone massage m.fl.                
          

För info om kurser, ring   
eller besök vår hemsida: 

www.massageakadmin.se

VÄLKOMMEN

Våra utbildningar  

Massageakademin AB. Elementvägen 5, 702 27 Örebro, 019-10 87 90 

- Certifierad massageterapeut
- Diplomerad massör 
- Dipl. Zonterapeut
- Dipl.Spaterapeut
- Vitalmassage
- Ansiktsbehandling
- Massage för hemmabruk
- Vaxning/ögonbryn mm
- Massage mot fibromyalgi
- Hot stone massage m.fl.                
          

25-ÅRSFEST!

massageakademin.se     Elementvägen 5, Örebro, 019-10 87 90

- Dipl.massör
- Dipl. SPA-terapeut
- Dipl. Idrottsmassör
- Certifierad Idrotts-

massageterapeut

Elementvägen 5, Örebro, 019-10 87 90

Se alla våra 
25-års priser på 

vår hemsida!

25-ÅRSFEST!
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Något fantastiskt kommer att hända

Avesta Visentpark
Välkommen till en av norra Europas viktigaste
avelsanläggningar för bevarandet av visenten
- europeisk bison. Parken har idag ca 25 visenter
och varje år föds ca 4-8 kalvar. Genom olika sam
arbetsprojekt inom EBCC, där Avesta Visentpark 
ingår, är ett av målen att placera ut visenter inom 
Europeiska nationalparker. På gården finns även
en utställning, ladugårdscafé och barnaktiviteter
så som lekstuga, lekstall, gungor och styltor.

Sportparken/Skateparken
Mötesplatsen för alla åldrar. Sportparken fyller 
parkområdet mellan Metropoolen och Avesta 
ishall. Här finns också vår omtalade skatepark. 
I området erbjudes exempelvis aktiviteter som 
tennis, innebandy, fotboll, basket, handboll, 
DJ-bås och skateramp i betong. 

Men i området finns också annat att göra som 
att krypa, klänga och hoppa i parkourparken 
eller ratta radiostyrda bilar på bana. Lägg till 
niohåls frisbeebana, beachvolleyplaner, utegym 
och hinderbana. Det finns även en brännbollsplan där 
utrustning finns att låna på Metropoolen

Adress:  Vallgatan 7, Avesta

Karlfeldtsgården i Karlbo
Nobelpristagarens barndomshem. 
Kom och upplev en unik och levande kulturgård 
med lummig trädgård! Konsthantverk och slöjd 
under sommaren samt försäljning.

Gård och Trädgårdservering Sommaren 2020
Öppet: Dagligen 15 juni–16 augusti kl. 10–17 
Lördag–söndag 17 augusti–6 september kl. 10–17
• Café och uteservering  
• Litet museum och utställning med fri entré
• Försäljning av slöjd och hantverk 
• Sommarprogram i trädgården med Kultur-& musikevenemang 

och barn/familjedagar
• Guidade turer, förbokning krävs

Kontakt till servering och bokning av guidade visningar: 
0226-64 51 74
För mer aktuell info: www.avesta.se och www.karlfeldt-folkare.se
Facebook: Karlfeldtsgården i Karlbo

Avesta kommun, 774 81 Avesta • 0226-64 50 00

KARLFELDTSGÅRDEN

Sportparken/Skateparken

och hinderbana. Det finns även en brännbollsplan där 

- europeisk bison. Parken har idag ca 25 visenter
och varje år föds ca 4-8 kalvar. Genom olika sam-
arbetsprojekt inom EBCC, där Avesta Visentpark 
ingår, är ett av målen att placera ut visenter inom 

VI ÄR AVESTA
I DEN SYDLIGASTE DELEN AV DALARNA LIGGER AVESTA 

Ett självklart val för Dig som vill uppleva sommarens bästa sidor, 
Du plockar den ena upplevelsen efter den andra, likt smultron på ett strå

Är du kulturintresserad, älskar god mat, fika i mysiga miljöer, 
Visenter eller bad så är Avesta platsen du måste besöka

Metropoolen 
Avesta
Det lilla äventyrsbadet med det 
stora utbudet. Simma ett 
par längder i badhusets 
25-meters bassäng, testa
vår fartfyllda vattenrutsch-
bana eller bara koppla av 
i relaxavdelningen. 
www.metropoolen.se, 
0226-64 51 50

Det lilla äventyrsbadet med det 

vår fartfyllda vattenrutsch-
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Verket/Avesta Art - för alla sinnen!
Industrihistoria möter konst i världsklass
Följ med på expeditionen till Siljanringen Följ med på expeditionen till Siljanringen 
1897. Känn igen bruksföremål i 
Folkhemmets design. Hitta till ditt näste. 
Brända målningar. 
Titeln på Avesta Art 2020 är 
Facts and Fantasies. Fundera över och 
diskutera konsten. Vad är fakta och vad 
är fantasi? Upptäck OptikTivoli och 
Slaggratoriet.
Ta en fika i häftig miljö. Välkomna - stora som små!Ta en fika i häftig miljö. Välkomna - stora som små!
Biljetter bokas via hemsidan p.g.a. begränsat antal besökare samtidigt. 
Se uppdaterad info på hemsida inför besök.

Öppettider: 17 maj – 13 sept kl. 10-16:30
(midsommarafton stängt)
Besöksadress: Gammelängsvägen 7 
Kontakt: 0771-62 62 62, avesta@visitdalarna.se (Avesta turistbyrå, Visit Dalarna)
www.avestavisentpark.se

Kombinationskortet
Upplev Avestas två största besöksmål;  
Avesta Visentpark & Verket/Avesta Art.

Vuxna: 150 SEK
Ungdomar/Barn 
betalar ordinarie 
entréavgifter 
på respektive 
besöksmål. 

Öppet 17 maj – 13 september 10-17
0226-64 51 62
www.verket.se
Kanalvägen 1, 774 41 Avesta

Guidade turer 
Söndagar kl.11:00 
Datum: 14 juni–16 aug
Fri entré
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VERKET: FOTO THERESE ASPLUND

Vuxna: 150 SEK
Ungdomar/Barn 
betalar ordinarie 
entréavgifter 
på respektive 
besöksmål. 
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Pär Sönnert
par.sonnert@annonsbladet.com

FLER MATHANTVERKARE 
I MELLERSTA OCH SÖDRA 

DALANRA

Avesta: Muddus Hjortron i Kolarbo, Butik Lundagård i Folkärna. Borlänge kommun: Sahlins struts, MurboAnnas. Falu kommun: Stora Lunån,Villovägens bryg-
geri. Gagnefs kommun: Wåhlstedts Lantbruk och trädgård i Dala-Floda. Hedemora kommun: Brandts Jordgubbar, Labys Choklad och Honung. Ludvika kommun:
Grangärde musteri. Smedjebackens kommun: Walhöll bryggeri samt Åkes Slakt och styckning i Söderbärke. Säters kommun: Kulinariet med Skedvi bröd, Catarinas 
Sprätthönseri. Fler mathantverkare fi nns på www.dalasmak.se

S O M M A R G U I D E N  2 0 2 020

I april avgjordes det 25:e världs-
mästerskapet i senap. Som alltid 
hölls tävlingen i Wisconsin i 
USA.

– De har ett senapsmuseum 
i Wisconsin med tusentals 
sorter. Det är kul att folk älskar 
att hålla på med sådana här 
saker. Och det ger så mycket att 
åka dit, man får en bra inblick 
i senapens historia, säger Olle 
Bengtsson.

Vid årets tävlingar blev det 
en guldmedalj, tre silvermedal-
jer och ett brons för LissEllas.

– Vi vann guld med en whis-
kysenap. Den heter Speyside, 
efter ett område i Skottland där 
hälften av Skottlands destillerier 

ligger. Vi har använt en whisky 
därifrån. Det blir en intensiv 
balans, mellan whiskyn och 
senapen, säger Olle Bengtsson.

Annars har LissEllas histo-
riskt sett varit mest framgångs-
rika i klassen söt och stark. 

– Det är även den största 
tävlingsklassen. Svenskar älskar 
sötstark senap och det är vi duk-
tiga på, berättar Olle Bengtsson.

Han betonar att det går 
att göra väldigt mycket inom 
senapsområdet

– Picklade senapsfrön har 
blivit populärt på restauranger. 
Så senapen kommer in i olika 
sammanhang, säger Olle 
Bengtsson.

Vilka andra länder är med och 

tävlar i senaps-VM?

– Det är jättestort i USA. 
Sedan är det med några andra 
europeiska länder. När man äter 
senap så blir man varm efter-
som ämnesomsättningen ökar, 
så det passar bra med senap i 
kyligare klimat och mindre bra 
i länder där klimatet är varmare, 
säger Olle Bengtsson.

LissEllas Senap bäst i världen – igen

Olle Bengtsson är senapsmakare på LissEllas Senap, i Garpenberg i Hede-
mora kommun. I april kammade företaget hem fem nya VM-medaljer och 
man har sammanlagt vunnit hela 39 stycken.  FOTO: PRESSBILD

GARPENBERG Garpenbergsbaserade matföreta-
get LissEllas Senap har nu kammat hem hela 
39 medaljer i VM i senap.

– Men det är många smaker som vi testar 
som inte blir bra, erkänner senapsmakaren 
Olle Bengtsson.

Södra Gyllegatan 109, 070-531 55 66Södra Gyllegatan 109, 070-531 55 66Södra Gyllegatan 109, 070-531 55 66
info@naturligskonhet.se • www.naturligskonhet.seinfo@naturligskonhet.se • www.naturligskonhet.seinfo@naturligskonhet.se • www.naturligskonhet.se

Södra Gyllegatan 109, 070-531 55 66Södra Gyllegatan 109, 070-531 55 66Södra Gyllegatan 109, 070-531 55 66

Jag erbjuder 
fri hemleverans 
inom Borlänge, 
Gagnef, Falun 

och Säter. 

Butiken 
öppen 

måndagar 
kl 16-19kl 16-19

(semesterstängt(semesterstängt
v29, 30, 32)v29, 30, 32)v29, 30, 32)

Trevlig sommar!Trevlig sommar!Trevlig sommar!Trevlig sommar!

Följ oss på: Instagram och Facebook     

Vi tar emot Unika 
Ludvikas presentkort!Vi tar emot Kupolens presentkort!

Storgatan 15, Ludvika 
0240-155 15 

Kupolen, Borlänge, plan 2
0243-155 15 

Ingen sommar
utan bubblor!

Du är alltid välkommen till oss. Myrgatan 29, Avesta • 0226-503 68

www.avesta.pingst.sePINGSTKYRKAN AVESTA

Välkommen till Dalarnas största 

Secondhand 

33:an
på Ringvägen 8 

i Krylbo 0226-136 90

Möbler, mattor, lampor, 
kläder, husgeråd, 

sportartiklar, cyklar m.m.

ÖPPETTIDER: 
Onsdag 15-19.00 
Lördag 10-14.00 

Röda dagar stängt

Vid restriktioner 
under corona 

öppet bara 
sista lördagen 

i månaden.

Vandrarhem, 
ekobutik och 
konstgalleri i 
Stjärnsund

Kursgård - Permakultur - Ekologiska matvaror - Trädgård - Kanoter

info@frid.nu
www.frid.nu
073-922 96 86

Vi vann guld med en 
whiskysenap. Den heter 

Speyside, efter ett område 
i Skottland där hälften 

av Skottlands destillerier 
ligger.
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Secondhand för barn • Presentartiklar • Hantverk • Te

Engelbrektsgatan 22, Ludvika • Öppet ons 11-17, tors-fre 11-15, lör 10-13 

SECONDHAND-BUTIK
FÖR BARN!

 Öppet ons 11-17, tors-fre 11-15, lör 10-13 

Dalarnas 
fräschaste

JULIÖPPET

Onsdagar 11-17

Onsdagar 11-17

Tyger, Garner & Mattor
Industrivägen 8 Ludvika

0240 611 401

Mån-fre 10-18 • Lör 10-13

Borta bra men Hema bäst

SÖDRA DALARNAS 
mest välsorterade 

TEXTILBUTIK
Se vårt sortiment: www.hemabutiken.seSe vårt sortiment: www.hemabutiken.seSe vårt sortiment: www.hemabutiken.seSe vårt sortiment: www.hemabutiken.se

Gilla oss på facebookGilla oss på facebookGilla oss på facebook Hema-Butiken
HemabutikenFölj oss på Instagram Följ oss på Instagram Följ oss på Instagram 

VÄLKOMMEN ÖNSKAR LOTTA, LINN & JENNY
VÄLKOMMEN ÖNSKAR LOTTA, LINN & JENNY
VÄLKOMMEN ÖNSKAR LOTTA, LINN & JENNY
VÄLKOMMEN ÖNSKAR LOTTA, LINN & JENNY
VÄLKOMMEN ÖNSKAR LOTTA, LINN & JENNY
VÄLKOMMEN ÖNSKAR LOTTA, LINN & JENNY
VÄLKOMMEN ÖNSKAR LOTTA, LINN & JENNY
VÄLKOMMEN ÖNSKAR LOTTA, LINN & JENNY
VÄLKOMMEN ÖNSKAR LOTTA, LINN & JENNY

FYRATASSAR.NU

Mån 10-18, Tis 10-19, Ons-Fre 10-18, Lör 10-15
fyratassar.blge@gmail.com • 0243-868 60

Hantverkargatan 5 (Bredvid Dollarstore), Borlänge

FRI PARKERING

Välkommen till oss på Fyra Tassar!

BRED KUNSKAP 
OCH PERSONLIGA 
MÖTEN

NOGA UTVALT 
SOMMAR-
SORTIMENT

10% RABATT 
PÅ ETT HELT KÖP!

Gäller ej Biabädd och bilburar. Gäller t..o.m. 31/7.

✁KLIPP UT 

KUPONGEN 

OCH TA MED 

DEN TILL 

BUTIKEN!

Receptionen öppen 
Mån, tis, tors 12-13 • Ons 12-14 

Röda vägen 28 A, Borlänge • 0243-178 77
                         • info@hagaspa.se

Adde
Cert. Massageterapeut

AddeSusanna
Samtalsterapeut, KBT,
avslappningsmassage

Susanna Maria
Cert. medicinsk massage-

terapeut, Spaterapeut

MariaDan
Leg. Kiropraktor

DanLena
Dipl. Medicinsk fotterapeut

Lena Lisa
Cert. Zonterapeut/Reflexolog 

Lisa Madelene
Osteopat D.O. BSc
Madelene

Hos oss
kan du köpa 
presentkort!

Boka enkelt 
online på

 www.hagaspa.se

Vi välkomnar alla friska kunder varmt!
Vi följer folkhälsomyndighetens direktiv gällande coronaviruset angående smittorisk och 

vill att våra kunder gör detsamma, samt har extra fokus på städning och renhållning.vill att våra kunder gör detsamma, samt har extra fokus på städning och renhållning.vill att våra kunder gör detsamma, samt har extra fokus på städning och renhållning.vill att våra kunder gör detsamma, samt har extra fokus på städning och renhållning.vill att våra kunder gör detsamma, samt har extra fokus på städning och renhållning.vill att våra kunder gör detsamma, samt har extra fokus på städning och renhållning.vill att våra kunder gör detsamma, samt har extra fokus på städning och renhållning.vill att våra kunder gör detsamma, samt har extra fokus på städning och renhållning.vill att våra kunder gör detsamma, samt har extra fokus på städning och renhållning.vill att våra kunder gör detsamma, samt har extra fokus på städning och renhållning.vill att våra kunder gör detsamma, samt har extra fokus på städning och renhållning.vill att våra kunder gör detsamma, samt har extra fokus på städning och renhållning.vill att våra kunder gör detsamma, samt har extra fokus på städning och renhållning.vill att våra kunder gör detsamma, samt har extra fokus på städning och renhållning.

Hitta oss på

Vi önskar er alla en skön sommar!
Receptionen är stängd v. 27-31. Lediga tider under sommaren hittar ni lättast på 

hagaspa.se eller ring/maila. Glöm inte att lämna ditt telefonnummer så att vi kan ringa upp!

DIN PERSONLIGA VETERINÄRKLINIK

DITT KULTURFÖNSTER PÅ NÄTET
Evenemangstips och kulturinformation i Hedemorabygden

www.hedemorakultur.se

Kulturmässa 

Folkparken, Hedemora 
Österbyvägen 7 

 ♫ ♪
 ♫ ♪

♪ ♫ 
♪ ♫ ♫

 ♪ ♪ ♫ 
Gratis  
inträde! 

fiFisk & 
skaldjur!

TORSDAG 23/7
Tempo Linghed 
12.00-13.00

Gulf Enviken 
13.30-14.30

TORSDAG 27/8
Tempo Linghed 
12.00-13.00

Gulf Enviken 
13.30-14.30

Anna-Lenas Delikatesser • 070-685 53 51

LUDVIKA/SMEDJEBACKEN | STORGATAN 19. TEL 0240-144 50
WWW.SVENSKFAST.SE

Vill du ha hjälp med 
din bostadsaffär 

kontakta oss. 
Vi har öppet hela 

sommaren!

Kristian Sundberg
Mäklare

0240-144 50
070-655 55 13

Lucas Sundberg 
Mäklare

0240-144 50
072-541 44 50

Isabelle Hjälte 
Mäklare

0240-144 50
072-741 44 50

Angelica Sundberg
Mäklare

0240-144 50
070-398 08 00

Glad Glad 
sommar!sommar!

Vill du ha hjälp med 
din bostadsaffär 

Vi har öppet hela 
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Då många av hälsoskäl och 
omtanke nu väljer att i högre 
grad hänga hemma kommer 
sannolikt också grillarna bolma 
frekvent, spår livsmedelskedjan.  

Mot en fond av aktuell 
Sifo-undersökning presenteras 
välmarinerade fakta i ämnet 
grill och Dalarna i symbios.

Lokalproducerat visar sig vara 
viktigt i Dalarna när det ska 

väljas råvaror till grillen. Siff-
ror gör gällande att 19 procent 
uppger det som den allra vik-
tigaste faktorn. Dalfolket väljer 
enligt statistiken även i högre 
grad än många andra svenskar 
lokalproducerad mat i grillsam-
manhang, och i synnerhet när 
det handlar om kött. 

Som främsta anledning hit-
tas att man gärna vill stötta sina 
lokala lantbrukare.  

Att man i Dalarna väljer lo-

kalproducerad mat med klima-
tet i åtanke beskrivs i rapporten 
som mindre vanligt.

I topp över de förmodat väl-
kryddade kreationer som landar 
på grillen återfi nns för Dalarnas 
eldkockar allra helst fl äskkött, 

följt av nötkött samt grönsaker.
– Vi ser att efterfrågan på lo-

kalt fortsätter att öka, inte minst 
under grillsäsongen, kommen-
terar Gisela Pinto, ansvarig för 
lokala leverantörer på Ica. 

– Dalarna ligger i täten av 

den här utvecklingen, och vi 
hoppas att fl er regioner följer 
efter.

Dalfolket älskar lokalt i lågornas sken
DALARNA Dalarna 
gillar att grilla.

Då det kan bli en 
hemmasommar 
tippas extra många 
vilja lägga på ett kol.

På gallret hamnar 
allra helst lokalprodu-
cerad mat.

Ica:s årliga grill-
rapport kartlägger 
svenskarnas grillva-
nor inför stundande 
sommarsäsong. 

I Dalarna har råvarornas härkomst stor betydelse när man väljer grillmat, visar Ica:s årliga grillrapport. Lokalproduce-
rat är viktigt och främsta anledning är att man gärna stöttar sina lokala lantbrukare. ”Dalarna ligger i täten av den här 
utvecklingen, och vi hoppas att fler regioner följer efter”, säger Gisela Pinto, ansvarig för lokala leverantörer på Ica. 

TEXT & FOTO

Sonny Jonasson
sonny.jonasson@annonsbladet.com

Vi ser att efterfrågan 
på lokalt fortsätter att 
öka, inte minst under 

grillsäsongen.

Borlänges och Långshyttans enda auktoriserade begravningsbyrå

www.borlangebegravningsbyra.se

Hos oss kan 
du fortfarande 

förmedla till 
fonder över hela 

Sverige!

Borlänge 0243-22 95 10 • Falun 023-195 30 • Avesta 0226-197 30
Jour dygnet runt • www.fondkistan-dalarna.se

En värdig begravning
till rimlig kostnad

Begravning utan ceremoni 
kostar 5500:- 
+ transport.

Grundpris
9.800:-

5% av kistpriset avsätts 
till Stiftelsen Fondkistan 

för forskning kring 
olika sjukdomar.

• Kista (bårtäcke)
• Svepning, minnespärm
• Representant vid begravning
• Erforderliga myndigh. kontakter
• Bokning av lokal, officiant

Vi hjälper även till med:
Bouppteckning • Transporter • Gravstenar
Begravning utan ceremoni 
Bouppteckning • Transporter • Gravstenar

Anders 
Strömberg

Therese 
Wennström

Wallingatan 29, Borlänge • Hökargatan 2, Hedemora
För info & tidsbokning 0243-106 60 • www.nova-kliniken.se

Ta hand om dig i

SOMMAR!
Välkommen 
önskar Erika 
och Ingela
Aukt. hudterapeuter

Värna om varandra 
och stanna hemma om 

du har symptom!

Krontallsvägen 26
Tallens Handelsområde

Falun

LÖRDAGAR  
11.00-15.00

www.electroluxshop.se

3 990:–
ROBOTDAMMSUGARE

ELECTROLUX • ERV5210TG

990:–1 490:–

1 990:–
DAMMSUGARE

ELECTROLUX • ZUOGREEN+

Ord pris 2 995:–

Vårstäda som 
det passar dig! 

Ord pris 4 990:–

2 490:–
LUFTRENARE

ELECTROLUX • EAP300

Ord pris 2 990:–

Tystgående med 
endast 61 dB!

Miljövänligast!

Bäst i test!

3 990:–
ROBOTDAMMSUGARE

ELECTROLUX • ERV5210TG

990:–1 490:–

1 990:–
DAMMSUGARE

ELECTROLUX • ZUOGREEN+

Ord pris 2 995:–

Vårstäda som 
det passar dig! 

Ord pris 4 990:–

2 490:–
LUFTRENARE

ELECTROLUX • EAP300

Ord pris 2 990:–

Järnvägsgatan 20 Tel: 0226–613 42
www.krylboelmontage.se

Tystgående med 
endast 61 dB!

Miljövänligast!

Bäst i test!
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Grillskiva av picnicbog 
Kryddad/okryddad av gårdsgris 
från Siljans Chark 

Grillskiva av picnicbog 

Södra Backa
Öppet alla dagar 7-22 (Förbutiken har öppet kl 8-19 måndag-fredag) • www.hemkop.se 

Priserna gäller så långt lagret räcker dock längst fr.o.m. 29/6-2/8 med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel. 

Alltid 
LÅGT
PRIS
hos oss! 3995

/st

Grillad kyckling
Kronfågel Sverige hel.
Råvikt ca 0,935-1,24 kg

Nygrillad Nygrillad 
i butik

6995
/kg

Vår egen smörgåstårta 
3 bitars, avlång

119:-/st

OBS! 
Pensionärsrabatt 5% 

till alla 65+ på tisdagar

Nytt i butiken! 
Vi har nu Instabox. Tips!

Köp våra färdiga 
sallader & 
matlådor

Perfekta till picnicen!

Glad sommar 
önskar Monica 
med personal!

Stort sortiment av kött till 
sommarens grillning!

Pepsi Max 
33 cl

Har du provat 
min favorit Vår 

egen smörgåstårta.
Anders Hedén

Tips!

Förbutiken öppnar kl 8 må-fr
Må-fr 8-19, Lö 9-16.30, Sö 10-15

ALLA DAGAR 
7 – 22 

Laxfilé
Royal Food, 4x100g

Från delinFrån delin

Alltid 
LÅGT

Perfekta till picnicen!

Sommarpriser!

Sommarpris!

Gäller 
t.o.m. 2/8.

6995
/st35:-

10 FÖR

+ pant
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Välkommen till Hjultorget vid riksväg 70 i Insjön. 
Vi har öppet varje dag, se www.hjultorget.se

Vi har öppet varje dag!

Lundhags Fabriksbutik · Clas Ohlson · Scorett Outlet · Jysk · Mariaboden
Sportringen - Modehuset · Anderssons Optik ·Lloyds Apotek · Hemköp 

 Pizzeria & restaurang Milano · Iittala Outlet · Kicks · Leksands Sparbank

VAR 10–19 · LÖR 10–16 · SÖN 11–16 · HEMKÖP ALLA DAGAR 8–22
Avvikelser förekommer, se www.hjultorget.se för mer information.

Vid RV 70 i Insjön!

DALARNA Fiskare är 
friskare.

Det påståendet 
styrks av en forsk-
ningsstudie från 
Göteborgs universitet.

– För mig är det ett 
sätt att leva, säger 
Yvonne Wallin, pri-
sad pimpelfi skare.

Yvonne Wallin blev svensk mäs-
tarinna i pimpelfi ske i Burträsk 
2016. Hon suktar efter en seger 
i SM i mete.

– Det känns som om jag 
prenumererat på placeringar 
mellan fyra och sex – det vill 
sig inte riktigt, suckar hon.

För henne och 1 300 000 
andra folkbokförda i Sverige är 
fritidsfi ske en väsentlig del av 
vardagen.

Yvonne Wallin och hennes kam-
rater i fi skeföreningen Gräng-
esnappet är det viktigt att dela 

med sig av sitt intresse. De be-
söker skolor för att dela med 
sig av sina kunskaper för att 
öka möjligheterna till fångst 
och därmed väcka ett intres-
se. Funktionshindrade ges ock-
så möjlighet att pröva på fi ske i 
föreningens regi.

– Rätt grejer vid rätt tidpunkt 
är det bästa råd jag kan ge, säger 
Lasse Johansson och laddar sitt 
spö för att prova lyckan i en sjö 
i Hagge där regnbåge planterats 
in.

Den här förmiddagen är det 
bottenmete som gäller.

– Betet kan var mask, räka, 
maggot eller någon av de deg-
blandningar som tillverkas för 
ändamålet, råder han.

Variationerna på de degbland-
ningar tillverkade för fi ske är 
många och fantasifullt sam-
mansatta.

– De som smaksatts med 
vitlök har fungerat bäst för mig, 
skvallar en anonym fångstman 
med stor rutin från fi ske i Hagge.

Havs- och Vattenmyndighe-
tens aktuella statistik i ämnet 
påvisar hur stor vikt människor 

folkbokförda i Sverige sätter till 
fritidsfi ske.

Under 2018 ägnade sig 
ungefär 1,3 miljoner svenskar 
åt fritidsfi ske i svenska vatten. 
Antalet fi skedagar uppgick till 
10,9 miljoner. Den fångst som 
inte återutsattes uppskattas till 
5 200 ton.  Abborre var i insjöar 
den mest fångade fi sken, sam-
manlagt 883 ton landades. Sam-
manlagt 542 ton gädda lockades 
att bita på krokar.

Av de arter som vanligen be-
nämns som ädla rapporterades 
fångster mätt i ton: öring 622, 
lax 523, röding 199 och harr 89. 
Bakom rubrikraden, övriga ar-
ter 498 ton, döljs sannolikt en 
hel del odlad regnbåge, vanli-
gen förekommande i så kallade 
put-and-take-vatten.

Yvonne Wallin föredrar fi ske 
i hemmavatten.

– Runn är bästa sjön i Da-
larna, fastslår hon.

Fiskebrodern Lasse Johans-
son gillar Glaningen (Blötber-
get) och Saxen (Saxdalen).

En forskningsstudie från Göte-
borgs universitet anses påvisa 
att naturbaserade aktiviteter är 
starkt hälsofrämjande och har 
en dominerande roll i vår egen-
vård för att hålla oss friska, tåla 
stressande arbete och återhäm-
ta oss från sjukdom. 

De som är funktionshin-
drade, utbrända, har försämrad 
psykisk hälsa eller för låg fysisk 
aktivitetsnivå reagerar särskilt 
positivt på naturbaserade mil-
jöer och aktiviteter.

Naturinriktade personer, med 
en mera ”stenåldersbetonad” 
livsstil, mår bättre, tål stress 
bättre, är mindre sjuka, har lägre 
vårdkonsumtion och återhämtar 
sig snabbare. Något att nappa på?

Nappande f(r)iskvård

Fritidsfiske utgör en väsentlig del av Yvonne Wallins vardag. 

TEXT & FOTO

Thomaz Andersson
thomaz.andersson@annonsbladet.com

Runn är bästa sjön 
i Dalarna.
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ALLTID HOS CYKELCENTRUM
– monterad och körklar samt 1 års fri service

För alla 
tillfällen!
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VÄLSORTERAD 
CYKELBUTIK!

ELCYKLAR • MTB • RACER 
HYBRID • STANDARD

BARNCYKLAR
Alltid monterad och körklar 

1 års fri service
Alltid monterad och körklar 

0243-125 00 
www.dalavardochvaccin.se 
Stationsgatan 11, Borlänge

Mottagningens öppettider i sommar:
Månd - Onsd kl 8.00-16.30

Bokning via telefon eller hemsida
På mottagningen - endast tidsbokning

•   Alla typer av vaccinationer, även mot 
TBE, lunginflammation och bältros

• Resemedicinsk rådgivning
• Hälsoundersökningar
• Läkartid för friskintyg för t.ex. 

körkort, utlandsstudier och arbete
• Impregnerade myggnät
• Presentkort
Nyhet! Myggmedel med utmärkt skydd mot 
de sjukdomsspridande myggorna. Även bra 
mot svenska mygg, knott och fästingar.

Alla typer av vaccinationer, även mot Alla typer av vaccinationer, även mot 

Borganäsvägen 33
0243-21 10 98

www.polyfotoborlange.se

RÄDDA DINA
GAMLA FILMER!
Vi överför 8 mm filmer
och videoband till DVD  
eller USB.

Åsgatan 18 Falun • 023-122 30

Öppet: 
Tisdag-fredag 11-18

Lördag 10-14

Välkommen till Faluns 
egen delikatessbutik

Vårt egenproducerade renkött, vildfångad fjällfisk, 
de bästa ostarna och massor av andra delikatesser

Kom och provsmaka!

JCB-BYGG
Utnyttja 

ROT-
avdraget!

Allt inom bygg och målning
Panelbyte • Altanbygge • Utbyggnader • Tak • Montering av dörrar och fönster

www.jcbbygg.se
Ring för offert 076-047 28 88

Jonas Bergström F-skattsedel
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– För mig kändes det hedrande 
att få möjligheten att visa min 
konst som i den här fantastiska 
miljön och under denna an-
sedda utställning.

Kommunfullmäktiges ord-
förande Blerta Krenzi (S) och 
bildningsnämnden ordförande 
Mikael Westberg (S) uttryckte 
sin uppskattning för lokalt 
producerad konst och såg ut att 
gilla Anna Linnea Liljeholms 
installation.

På ett annat våningsplan 
fanns föremål som högst san-
nolikt kommer att mötas med 
många igenkännande nickar i 
sommar.

Folkhemmets design är en 
blänkande samling av bruksfö-
remål tillverkade av ett material 

som fötts och utvecklats i Av-
esta – rostfritt stål. 

Ylva Ceder har valt att 
förvandla en naturkatastrof 
till skön konst. Hennes verk 
är tolkningar av vad hon såg 
och på plats upplevde under 
skogsbränderna i Hälsingland 
sommaren 2018.

Verkets sedan länge stängda 
masugnar i den 70 meter långa 
industrilokalen, 1995 omsko-
lad till utställningshall, är den-
na som den plats där något som 
presenteras som en världsnyhet 
visas. Där berättas historien om 
en tidigare inte omtalad forsk-
ningsexpedition kring Siljans-
ringen. Skildringen av paleon-
tologen Beata Gardelius och 

geologen Inga-Lisa Blomgrens 
är minst sagt spännande.

Konstnären Pompe Heden-
gren och fotografen Sara Mac 
Key är två av huvudrollsinneha-
varna i det skaparkollektiv som 
på ett synnerligen spännande 
sätt kombinerat konst och 
historia.

Torbjörn Grass har förmågan att 
få föremål som skulle kunna 
kallas skrot att höja sina inne-
boende röster. Han är en åter-
kommande gäst i Avesta Art.

Ett av hans verk har aldrig 
lämnat verket, en 400 kilo 
tung pansarplåt helt och delvis 
genomborrad av projektiler 
återfanns i huset och är högst 
sannolikt tillverkad där. Med 
hjälp av ”grassofonen” gör den 
och andra uttjänta föremål sina 
röster hörda.

Besökare måste boka i biljett 
i förväg för att se hur Avesta Art 
valt att fi ra ett kvarts sekel. Bara 
50 besökare släpps in samtidigt.

Avesta Art fyller 25 år med fakta och fantasi

Lokal konst utgör en av attraktionerna under sommarens Avesta Art. Anna 
Linnea Liljeholms installation har fötts i Lilla Dicka.

AVESTA Fakta och fantasi är ledorden i årets 
sommarutställning i Verket.

Avesta Art fi rar ett kvarts sekel i skuggan av 
en pandemi.

Ett av verken i årets utställning har fötts 
bara några kilometer från Verket i Lilla Dicka. 
Där bor och arbetar konstnären Anna Linnea 
Liljeholm.

TEXT & FOTO

Thomaz Andersson
thomaz.andersson@annonsbladet.com

ALLT FRÅN...

Industrigatan 10, Avesta • 0226-598 10 • www.eijes.com • Öppet: Mån-Tors 8-17 • Fre 8-14

STIGA MULTICLIP 
PLUS 47 SEQ
Elstart, Självgående

STIGA 
AUTOCLIP 225S
Upp till 1100kvm 
4 klippzoner
Regnsensorer, Pinkod

15.995:- Ord. 17.490:-

-:594.4

Välkommen till vår fräscha 
trädgårdsbutik

-:092.3

Låt oss sköta installa-
tionen från 2.995:- 159:-

149:-

20.990:-  

11.990:-  

-:599.91

Industrigatan 10, Avesta • 0226-598 10 • www.eijes.com • Öppet: Mån-Tors 8-17 • Fre 8-14

C FORCE 1000 
EFI EPS
Servo, vinsch, 
75hk

120.900:-  

Pris från 745:-/mån 
via Wasa Kredit

Std.utrustning: Insprutning EFI, 
Vinsch, Diffspärr, Alu. Fälgar.

CF MOTO C-FORCE 450 EFI

69.900:- 

C FORCE 520 EFI EPS 
Servo, vinsch, 40hk

STIHL RE 130 PLUSSTIHL RE 130 PLUS
Kompakt 135 bars högKompakt 135 bars hög--
tryckstvätt med slangvindatryckstvätt med slangvinda

ALLT FRÅN...
fyrhjulingar & tillbehör, gräsklippare, motorsågar, 
trimmers till smörjmedel, bränsle, olja & reservdelar. 

tryckstvätt med slangvindatryckstvätt med slangvinda

3.290:- 

STIHL RMI 422STIHL RMI 422
för den lite mindreför den lite mindre
trädgården, trädgården, 
från 800 kvmfrån 800 kvm

STIHL MS 170 MOTORSÅGSTIHL MS 170 MOTORSÅG
För vedsågning & mindre byggjobb, låg För vedsågning & mindre byggjobb, låg 
vikt, kompakt konstruktion, 1,2kw, 4,1kg. vikt, kompakt konstruktion, 1,2kw, 4,1kg. 

STIHL MS 170 MOTORSÅGSTIHL MS 170 MOTORSÅG

1.890:-

STIHL RM 2 RTSTIHL RM 2 RT
46 cm, bioklippteknik46 cm, bioklippteknik

2T
159:-
4T
149:-

ASPEN
ALKYLATBENSIN 

STIHL RE 130 PLUSSTIHL RE 130 PLUS
Kompakt 135 bars högKompakt 135 bars hög

Välkommen till vår 
välfyllda trädgårdsbutik

9.900:-

46 cm, bioklippteknik46 cm, bioklippteknik

3.990:-

0247-151 30 • 070-626 10 37 • info@warmcel.nu • www.Isoleringdalarna.se

DALA WARMCEL AB
20 års erfarenhet och branschvana

Vi isolerar med Isocell - ett svensktillverkat 
isoleringsmaterial från Tibro som är effektivt, 
säkert och miljövänligt. Tekniken kallas 
cellulosaisolering. Vi är typgodkända och 
befinner oss i Dalarna.
Det miljövänliga och typgodkända alternativet

MILJÖVÄNLIG CELLULOSAISOLERING
För golv, väggar, tak & framtidens lekande barn

Borlänge 0243-23 39 59 | info@tyllsnas.se www.tyllsnas.se

KanotuthyrningKanotuthyrningKanotuthyrning

781 93 Borlänge | 0243-23 39 59
info@tyllsnasudde.se | www.tyllsnasudde.se

För bröllop, födelsedag, examen eller firmafest. 
Plats för 300 sittande i logen, 100 sittande i 
kaféet och en stor uteservering. Vackert belägen 
i naturskön miljö med direktläge vid Dalälvens 
strand.

Festlokal och boende

ÖPPNA ATELJEÉR 
KONSTNÄRER I KONSTRUNDAN AVESTA öppnar sina ateljéer
på TISDAGAR kl 12-19 under sommaren (fram till 18 augusti)

Vilka som har öppet - kommande tisdag finns på: 
     Konstrundan-Avesta och www.konstrundan-avesta.se
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Vi kan allt mellan nos 
och svans.
Omtanke får du 
              på köpet.

AniCura Falu Djursjukhus | Samuelsdalsvägen 2B 
79161 Falun |Tel 023-646 10  

Öppet alla dagar kl 8-21 
Butiken öppen mån-fre kl 7,30-17,30 lör-sön kl 11-18 

www.anicura.se/falu-djursjukhus

AniCura Borlängekliniken l Nygårdsvägen 25 
781 70 Borlänge l Tel 0243-844 85 

Öppet måndag-fredag kl 8-17, lunchstängt kl 12-13    
www.anicura.se/borlangekliniken

AniCura Ludvikakliniken l Köpmangatan 28 
771 32 Ludvika l Tel 0240-701 11 

Öppet måndag-fredag kl 8-17, luchstängt kl 12-13    
www.anicura.se/ludvikakliniken

#dalarna
EMYLITTLE.SE

Det ska vara 
skönt att vara fi n. 

Sommarsköna 
ekologiska 
barnkläder.

Handla i Sveriges 
modernaste 

livsmedelsbutik
Öppna butiken med Mobilt BankId, 

betala med kort i kassan.

Öppet 05-23

Borganäsvägen 26, Borlänge centrumBorganäsvägen 26, Borlänge centrumBorganäsvägen 26, Borlänge centrum
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DALARNA Vackra blän-
kande fordon med 
putsade motorer och 
stolta ägare.

En kombination 
som lockar publik.

Publiksamlingar som den här 
sommaren inte får vara mer än 
högst 50 personer.

Det reducerar avsevärt tillfäl-
lena för bilentusiaster att träffas, 
på sina ordinarie träffar under 
de få sommarmånaderna som 
dyrgriparna törs tas ut.

Några tappra arrangörer håller ut 
in i det sista. Några av dessa är 
Tisdagsträffarna med Veteran-/
entusiastfordonsträffar i Säter-
dalens Folkpark, med härlig 
musikunderhållning, som i skri-
vande stund har ställt in fram 
till och med den sista juni, men 
håller fortfarande öppet för juli- 
och augustiträffarna.

– Situationen kommer säkert 
att förändras, förhoppningsvis 
till det bättre. Vi har fullt för-
troende för våra myndigheters 

beslut och rekommendationer. 
Vi måste invänta besked från 
regeringen om när det rådande 
förbudet mot folksamlingar kan 
hävas och kan i dagsläget därför 
inte ge ett besked om eller hur 
specifi ka evenemang kommer 
att påverkas. Vi ber dig därför 
om att ha tålamod, avvakta och 
ha koll på vår hemsida samt 
Facebook, meddelar Thomas 
Jansson, Säterdalens folkets park 
och Janssons Mat och Nöje.

– Vi i Säterdalens Folkpark 
kommer att göra allt vi kan för 
att agera ansvarsfullt och kom-
mer självklart att följa de direktiv 
och rekommendationer från 

myndigheter som är aktuella i 
sommar. Vi är beredda att agera 
snabbt och fatta nya beslut i takt 
med att situationen förändras.

Tisdagsträ� arna fi rar i år 15-års-
jubileum och nyhet för året är 
Stancebilträffar med bland an-
nat EPA-traktorer.

Regeringens beslut om 
förbud mot allmänna sam-
mankomster och offentliga 
tillställningar för fl er än 50 
personer gäller tillsvidare.

Säterdalens Folkpark kom-
mer så länge som möjligt jobba 
för och hoppas att så många 
av parkens evenemang som 

möjligt ska kunna genomföras 
som planerat.

Om regeringen inte ändrar 
antalet personer som får samlas 
kommer arrangören att ställa in 
eller fl ytta fram evenemangen 
efterhand.

Vackra dyrgripar som många vill se

Bilar som blänker.  FOTO: VERONICA RIGTORP

Thomas Jansson, Säterdalens 
Folkets park och Janssons Mat och 
Nöje.  FOTO: PRIVAT

Thomaz Andersson
thomaz.andersson@annonsbladet.com
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070-326 50 46 Roger, 070-603 77 12 Niklaslarsson.schakt@telia.com

• HusgrunderHusgrunder
• DräneringarDräneringar
• AvloppsanläggningarAvloppsanläggningar

Vi utför alla typer av mark och anläggningsarbeten såsom:

•  Transport och för-
säljning av jord och 
grus m.m

• Tomtplanering
• Skogsbilvägar
• Vägunderhåll

Egen naturgrustäkt i Svärdsjö-området

Fäbodhotell

Morhagsvägen 92, Sunnansjö
www.morhagenhotell.se

0240-915 00

Vi har öppet för rumsbokning och camping
VÄLKOMMEN TILL MORHAGEN!

Fäbodhotell

    Självplock jordgubbar 
5 km norr om Hedemora. 

Juni-juli: Vardag 8-18, helg 9-16.
Nelya & Ingemar Brandts 

Västerby 0225-380 17 

Vi har för bil, moped, släp 
samt handledarutbildning

Kontakta oss för mer information 
Nordstans@nordstans.se, 023-121 70

KÖRKORT

Tel 0243-22 10 50

Lindanvagnen, Rekotrailer, SM-släpet, Nordic, Sävsjösläpet

BRA PRIS
PÅ DÄCK!

www.lindanvagnen.se

Reservdelar & service av alla märken

STORT UTBUD AV 
SLÄPVAGNAR
Nya & begagnade

Kontakta oss för ett gratis hembesök. Vi kan hjälpa er att skräddarsy ert behov av solskydd!

Besök 
gärna vårt showroom på Timmerv. 16 i Falun!

Dala
Markis & Persienn

Kvalité och personlig service inom soldkyddinfo@dalamarkis.se

www.dalamarkis.se

MARKISER · PERSIENNER · LAMELLGARDINER · PLISSÉER · RULLGARDINER · MYGGFÖNSTER & DÖRRAR M.M.

showroom på Öppet hela sommaren!

www.dalamarkis.se
0241-200 40 • info@dalamarkis.se • 0762-37 66 91
Timmervägen 16 Falun, Hedvägen 18 Mockfjärd

Dala
Markis & Persienn

Kvalité och personlig service inom soldkydd
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NYBILSCENTER
Järngatan 2, Avesta • 0226-541 81
Måndag–torsdag 07.00–18.00
Fredag 07.00–17.00
Lördag Stängt

BEGAGNATCENTER
Bergsnäsg. 7, Avesta • 0226-530 90
Måndag–torsdag  09.00–18.00
Fredag 09.00–17.00
Lördag 10.00–14.00

www.belinsbil.se

VÄLKOMMEN TILL DALARNAS 
MEST KOMPLETTA BILFÖRETAG!

VI SÄLJER OCH SERVAR:

P I C K  U P

VI HAR ALLTID

100 
BEGAGNADE 

BILAR I LAGER!

Nycklar
till nya 
resor

*Pengarna sätts in på ditt Volvo/Renault/CarPaykort.Erbjudandet 
gäller vid köp av begagnad bil från 75000kr, 22 juni -31 juli 2020.

Vi har fyllt på lagret med extra fina begagnade bilar. 
I sommar bjuder vi på 10.000kr som du kan använda kr som du kan använda kr
till bränsle eller tillbehör.

SÅ TRYGGT ATT DET NÄSTAN BLIR 
TRÅKIGT. Vi slår samman finansiering, 
försäkring och serviceavtal, för att du 
ska få full kontroll på dina bilkostnader 
varje månad, år efter år.

•	 Extra Trygg Garanti.
•	 Fri försäkring i 6 mån.
•	 Finansiering med 0,5% lägre ränta.
•	 Serviceavtal med 10% rabatt.
•	 Fritt däckhotell under en säsong.
•	 Volvokort/Renaultkort med 15 öre

extra rabatt på bränsle i 3 mån.

NÄSTAN NY VOLVO - UTVALD AV OSS

•	 Ålder Max 5 år.
•	 Max 10 000 mil.
•	 Garanti 24 mån/3 000 mil.
•	 Volvo assistans 24 mån.
•	 Volvo on call 24 mån.
•	 Fri försäkring i 6 mån.
•	 Finansiering med 0,5% lägre ränta.
•	 Serviceavtal med 10% rabatt.
•	 Fritt däckhotell under en säsong.
•	 Uppkoppling 5 GB gratis 3 mån.

Vi bjuder på

10.000kr
till bränsle & tillbehör*

0225-151 11
Ivarshyttev. 15, HEDEMORA

www.milidack.se

Från det minsta...     till det lätta...     ...och för det tunga

Vi säljer däck, fälgar, slangar och tillbehör.
Servar, reparerar & förvarar dina hjul.

Mästare på däck & fälgar
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Avesta
24 JUNI – 12 AUGUSTI
� 18:00 Sommarkvällar i 
Karlfeldtsgårdens trädgård. 
Kristinas onsdagsarrang-
emang. Vid regn inställt, det 
gäller alla onsdagsevenemang. 
Arena/Plats: Karlfeldtsgården 
i Karlbo.

4, 11, 18, 25 JULI OCH 1, 8, 15, 
22 AUGUSTI
� 11.00-14.00  Lionståget

29 AUGUSTI
� 12:00 REKO ring special 
Upptakt inför Skördefesten 4-6 
sept. Lilla Torget.

Borlänge
1 JULI
� 19:00 Jussi Björlings sista år 
1960. Jussi Björlingmuseet.

4 JULI, 18 JULI, 25 JULI, 
1 AUGUSTI
� 09:00 Kundalinyoga vid 
Ornässtugan med Katrin 
Sjöström.

15 JULI 
� 19:00 Ryska sånger med Jussi 
och andra,  Jussi Björlingmu-
seet.

24 JULI
� 16:00 Midnattstravet på 
Romme, Romme travbana.

12 AUGUSTI
� 19:00 Föredrag om Jussis 
son Rolf Björling, som blev 
en framgångsrik och populär 
sångare. Jussi Björlingmuseet.

15 AUGUSTI
� 13:00 E3-fi naler med V75, 
Romme travbana.

26 AUGUSTI
� 17:00 Blodomloppet 
Borlänge, Arena/Plats: 
Maserhallen.

Gagnef
29 JUNI
� 15:00 Friluftsgudstjänst 
Djurmoklack.

5 JULI
� 15:00 Friluftsgudstjänst 
Gråbuan.

9 JULI
� 10:00 Släktforskardag Mock-
fjärds gammelgård, Mockfjärds 
gammelgård.

16–19 JULI
� 10:00 Ekoäventyr i Dala-
Floda 4 dagar.

18 JULI
� 14:00 Tipspaddling runt 
Mojesjön.

19 JULI
� 11:00 Friluftsgudstjänst 
Minnesstugan, Gagnefs Min-
nestuga.

31 JULI
� 18:00 Konsert med Anders 
Emtell, Floda kyrka.

4–8 AUGUSTI 
� 20:00 När trollen fl ydde Gag-
nef. Ängsholns folkpark.

5 AUGUSTI
� 17:00 Fisketävling vid Flott-
bron, Flottbron i Gagnef.

8-9 AUGUSTI
� 10:00 Tjejhelg forpaddlings-
kurs 2-dagar, Dala-Floda.

9 AUGUSTI
� 18:00 Ord i rörelse - andakt 
med gestaltande dans, Floda 
kyrka.

13 AUGUSTI
� 10:00 Bastbergsdagen, 
Bastberget.

15 AUGUSTI
� 19:00 Gustaf och Viktor No-
rén Strandbackens Folkpark, 
Strandbackens folkpark.

28–30 AUGUSTI
� 10:00 Helg med skogsbad 
och yoga, Dala-Floda.

Falun
9 JUNI – 25 AUGUSTI
� 18.00 Tisdagsturer, The Twin 
Club.

4, 11, 18, 25 AUGUSTI
� 18.00-20.00 Tipspromenad 
och gåbingo, Sågmyra.

8, 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 
22 AUGUSTI
� 19.00-21.15 Skratt och 
Skräck, Sundborn.

2, 5, 9, 12, 19, 23, 26, 30 JULI 
OCH 2, 6, 9, 13, 16 AUGUSTI
� 19.00 Dans på Lilltorpet.

4 JULI
� 15.00 Temavandring i 
Nysjöns fäbod, fäbodfl oran 
och fäboden från Storskiftet, 
Nysjöns fäbod.
� 15.00 Friluftsgudstjänst 
Korså Bruk
� 13.00-16.00 Sommarcafé, 
Stora fabriken, Grycksbo.

8 JULI
� 14.00 Filmverkstad, Falu 
Stadsbibliotek.

11JULI
� Vernissage Street Wiew, 
Ramhuset.
� 14.00 Friluftsgudstjänst på 
Knubben.
� 17.00 Gustav Vasas äventyr 
i Dalarna 1520-1521, Arvid 
Backlundsgården Svärdsjö.

13-16 JULI
� 13.00-16.00 Skriv- och läs-
verkstad, Falu stadsbibliotek.

14 JULI
� 19.00 Psalmer och visor i 
jazzton, Svärdsjö kyrka.

17 JULI
� 11.00 Kulningskurs och 
Vallmusikkonsert, en heldag 
i fäbomagi, Skogssamekåtan i 
Finnbo, Bjursås.

18 JULI
� 15.00 Bruksvandring på 
Svartnäs.

� 14.00 Friluftsgudstjänst i 
samekåtan i Finnbo.
� 11.00 Friluftsgudstjänst 
Sundborndsgårdens dag. 
Sundborn.
� 10.00 Vandring till Prästbo-
darna, Korsvägen Rönndalen, 
Enviken.

21 JULI
� 17.30 Personhistorisk 
kyrkogårdsvandring, Svärdsjö 
kyrka.
� 19.00 Trio Danaros med 
Tove Lindborg, Svärdsjö kyrka.

26 JULI
� 14.00 Friluftsgudstjänst i 
Rällsjöbo.
� 15.00 Friluftsgudstjänst Åg, 
Ågs bruk.
� 10.00 Följ delar av Järnets 
väg genom Vintjärn, Åg och 
Korsåbruk. 

28 JULI
� 19.00 Svärdsjö spelmanslag, 
Svärdsjö kyrka.

2 AUGUSTI
� 15.00 Friluftsgudstjänst 
Karlsby  Fäbod.
� 14.00 Friluftsgudstjänst på 
Floholm.

4 AUGUSTI
� 19.00 Damkören Perunika, 
Svärdsjö kyrka.

9 AUGUSTI
� 15.00 Fäbodgudstjänst 
Grejsans fäbod.
� 10.00 Konst i Svärdsjö.

12 AUGUSTI
� 10.00 Vandring till Lensber-
get, Korsvägen Rönndalen, 
Enviken.

14-16 AUGUSTI
� 10.00-22.00 ArCON sommar 
2020

16 AUGUSTI
� 14.00 Friluftstgudstjänst på 
Svensgården i Sågmyra.

21 AUGUSTI
� 14.00 Sommarboken 2020 
bokfest, Falu stadsbibliotek.

26 AUGUSTI
� 10.00 Vandring till Ärtknub-
ben, Korsvägen Rönndalen, 
Enviken.

30 AUGUSTI
� 13.00 Vandring från Gil-
lerbergets fäbod till Bondsågen 
Linghed. Bondsågen.

Hedemora
30 JUNI OCH 1, 2, 7, 8, 9, 14, 
15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 
JULI, 4–6 AUGUSTI
� 17-00-20.00 Sommarpubar 
2020 på Oppigårds Bryggeri i 
Ingvallsbenning.

30 JUNI OCH 2, 7, 9 JULI
� 20.00 Hjärtan och eld, 
en historisk stadsvandring, 
Rådhustorgets trapp, Stora 
torget.

30 JUNI OCH 7, 14, 21 JULI
� 10.00-12.00 Dreja, ringla & 
kavla med lera. Ungdom 8-14 

år. PiaPia ateljé.

30 JUNI, 1, 2, 7, 8, 9 JULI OCH 
25–27 AUGUSTI
� 14.00-15.30 Senap - en 
legendarisk smaksättare, Lis-
sEllas senap, Hedemora.

2, 9, 16, 23, 30 JULI
� 18.00 Tipspromenad, 
Rönnbergs, Ingvallsbenning, 
Hedemora.

4, 11, 15, 25 JULI OCH 1 
AUGUSTI
� 17.00-20.00 Sommarpubar 
på Stjernsund Brygghus.

4, 11, 18, 25 JULI OCH 1, 8, 15, 
22, 29 AUGUSTI
� 10.00-12.00 Guidad visning 
Mångfaldsträdgården och 
Permakultur Stjärnsund.

1–3 OCH 22–24 JULI
� 09.00-14-00 Drejkurs 3 da-
gar, Västerby, Hedemora.

19 JULI OCH 9 AUGUSTI
� 16.00 Guidad historisk 
promenad i Garpenbergs by.

22, 23, 24, 25, 26 JULI OCH 7–9 
AUGUSTI
� 19.00-20.30 Dansföreställ-
ning i Trädgården, Matsesgår-
den Stigsbo, Stjärnsund.

5 JULI
� 13.00 Vernissage Matsesgår-
den Stigsbo, Stjärnsund.
� 16.00 Industri-historisk 
guidetur i Garpenberg.

8 JULI
� 09.00-14.00 Drejkurs 1 dag, 
Västerby, Hedemora

12 JULI
� 16.00 Sagovandring genom 
Brattforsskogen, Garpenberg.

15 JULI 
� 09.00-14.00 Drejkurs 1 dag, 
Västerby, Hedemora

16–17 AUGUSTI
� 10.00-17.00 Kom och måla, 
Brattfors Garpenberg.

23 AUGUSTI
� 19.00 Caroline af Ugglas, 
Smedjan; Stjärnsund.

31 AUGUSTI
� 09.00 Kurs: Skogsträdgårds-
odling i praktiken, Fridhems, 
Stjärnsund.

Ludvika
30 JUNI
� 11.00 Kulningskurs, Räfsnäs.

30 JUNI – 4 JULI
� 12.00-15.30 Öppet hus 
under Järnrutten, Ludvika 
gammelgård.

5 JULI
� 13.00 Säfsenveckan, Säfsen

25 JULI
� 12.00 Vernissage Galleri 
Creato.

26 JULI 
� 12.00 Barnens dag, Disponent-
parken.
� 11.00 Friluftsgudstjänst, 

Finngammelgården Skattlös-
berg.

27 JULI
� 10.00 Dan Andersson arkiv, 
Finngården Rikkenstorp

28 JULI
� 18.00 Konstnärssamtal med 
Svante Rydberg, Galleri Creato

28–29 JULI
� 15.00 I Dan Andersson spår 
– på Brunnsvik.

31 JULI
� 09.15 Finnmarksvandring, 
Finngården, Rikkenstorp.

1 AUGUSTI
� 10.30 Lilla Finnmarksturen, 
cykeltävling, ABB Arena.

2 AUGUSTI
� 10.00 Finnmarksturen 
cykeltävling, ABB Arena.

10 AUGUSTI
� 17.00 Seglarskola.

22 AUGUSTI
� 11.00 SatMaran, MTB lopp 
för glada tjejer, Blötbergets 
idrottsplats.

23 AUGUSTI
� 11.00 Gubbröran MTB lopp, 
Blötbergets idrottsplats.

30 AUGUSTI
� 11.00 Disponentparkens dag.
� 11.00 Lär dig mer om stenar, 
Ludvika gammelgård.
� 11.00 Nostalgidag, Ludvika 
gammelgård.

31 AUGUSTI
� 18.00 STF Stadsvandring vid 
Väsman strand och Roths äng, 
Kajkrogen.

Norberg
20 JULI
� Engelbrektsrullen, rullskid-
tävling, Torget Norberg.

Smedjebacken
29 JUNI
� 09.00 Byggnadsvårdsläger, 
Malingsbo herrgård.
� 13.00 Säsongsstart Guidad 
tur i Flogbergets besöksgruva.

30 JUNI-3 JULI
� 15.00-16.00 Renovering 
pågår av kakelugnar och 
vävspända väggar, Malingsbo 
herrgård.

1 JULI
� 19.00 Musik i sommarkväll, 
Söderbärke kyrka.
� 13.00 Rundvandring på 
Flatenbergs hyttan.

2-4 JULI
� 14.00-16.00 Rundvandring i 
Söderbärke kyrkby. Söderbärke 
hembygdsgård.

4 JUL
� 13.00 Vernissage med Lars 
Nyberg, Barken galleri och 
bokstuga.

8 JULI
� 19.00 Musik i sommarkväll 

med sång av Lena Ehnvik. 
Malingsbo kyrka.

16 JULI
� 19.00 Musik i sommarkväll 
med Anja Ankelius på fl öjt. 
Söderbärke kyrka.

13 AUGUSTI
� 16.30 STF Gruvvandring vid 
Nyberget, Gubbovägen 111, 
Smedjebacken.

29–30 AUGUSTI
� 10.00-16.00 Södra Dalarnas 
jakt och fi skemässa, Barken 
Arena.

Säter
7, 14, 21, 28 JULI OCH 4, 11, 18, 
25 AUGUSTI
� 12.00 Tisdagsträffen Säterda-
len med olika gäster.

4 JULI
� 17.00 Konsert med Swedens 
Clearwater Revival, Säterdalen.

5 JULI
� 14.00 Frost inspirerad Barn 
och familjeshow med Annika 
Herlitz, Säterdalen

9–11 JULI
� 10.00 Vikingar intar 
Säterdalen.

11 JULI
� 17.00 Konsert med Billy 
Bremmers rockfl ies A tribute ti 
rockpile, Säterdalen.
� 10.00 Ljustern runt
� 10.00 Säter Triathlon, 
Ljustern.

14–15 JULI
� 12.00 Skenstafestivalen 
2020, Skenhyttans bygdegård.

16 JULI
� 16.00 Stancebilträff och 
musik, Säterdalen.

19 JULI
� 14.00 Dolly Style, Säterdalen.

23 JULI
� 20.00 Martin Almgren och 
Stiko Per Larsson med band, 
Säterdalen.

25 JULI
� 15.00 Guidad visning hos 
Bergstrand Cigars.

1 AUGUSTI
� 12.00  Konsert med Linda 
Gail Lewis, Säterdalen.

9 AUGUSTI
� 12.00 Dalstuga fyller 100 år, 
Säterdalen.

13 AUGUSTI
� 16.00 Stancebilträff och 
musik, Säterdalen.

22 AUGUSTI
� 11.00 Barbiemässa i 
Säterdalen.

29 AUGUSTI
� 12.00 Musikloppis, Säter-
dalen.

30 AUGUSTI
� 12.00 Barnloppis i Säterda-
len.

Kalendarium  29 juni – 31 augusti
Annonsbladet Dalarna reserverar sig för eventuella ändringar och 

tryckfel i kalendariet. Var extra observant och kolla att evenemangen 
inte ställts in med kort varsel, vilket kan ske med nya restrektioner från 
folkhälsomyndigheten med anledningen av pågående covid-19 pandemi. 

Sommar i Norberg
Ladda ner appen 
eller besök oss!

MATSESGÅRDEN STIGSBO 
Konstutställning 5/7 – 16/8
Onsdag–söndag kl 13-16
Dansföreställningar i Trädgården
22-25/7, 7-9/8 kl 19.00 • 26/7 kl 14.00
För mer information och biljettköp besök 
www.visitdalarna.se/dansforestallning
-i-tradgarden eller ring 0771-626262

KORDA Art in Motion
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ÖPPET SPA & BUTIK:
Måndag-torsdag kl 10-18
Fredag  stängt i butik 
Lördag  kl 11-14
Lunchstängt vardagar kl 13-14

Hälsosmedjan
Gula Huset

SOMMARNYHETER

FYRA SOMMARFINA 
ÖGONSKUGGOR I ETT 

SOMMARFINA
LÄPPSTIFT 

0240-65 30 27 • Sörbovägen 37, Söderbärke

Hos oss finner du 

allt till
BYGGNATIONEN BYGGNATIONEN 
ett trevligt bemötande 

och proffsig service

Öppet: 
Månd-Fred 7-16• Lörd 8-12Månd-Fred 7-16• Lörd 8-12

Välkommen önskar 
Mats med personal

7-9/9

Skördefest
södra Dalarna

4-6/9
Vi som gör den lokala maten 

bjuder in dig till oss    
Välkommen!

www.skordefest-dalarna.se

Vi som gör den lokala maten
bjuder in dig till oss

Välkommen!

ERIK LARSGÅRDENERIK LARSGÅRDEN
BROVALLEN, vid gamla Rv 70,  söder om Avesta. 070-204 19 00BROVALLEN, vid gamla Rv 70,  söder om Avesta. 070-204 19 00

Njut av hembakat fikabröd.Njut av hembakat fikabröd.Njut av hembakat fikabröd.Njut av hembakat fikabröd.Njut av hembakat fikabröd.Njut av hembakat fikabröd.Njut av hembakat fikabröd.Njut av hembakat fikabröd.Njut av hembakat fikabröd.Njut av hembakat fikabröd.Njut av hembakat fikabröd.Njut av hembakat fikabröd.Njut av hembakat fikabröd.Njut av hembakat fikabröd.Njut av hembakat fikabröd.Njut av hembakat fikabröd.Njut av hembakat fikabröd.Njut av hembakat fikabröd.Njut av hembakat fikabröd.Njut av hembakat fikabröd.Njut av hembakat fikabröd.Njut av hembakat fikabröd.Njut av hembakat fikabröd.Njut av hembakat fikabröd.
Öppet alla dagar 10 - 18

Välkommen till vår idylliska pärla i Dalamiljö
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www.näckroslampan.se

Öppettider: www.gestrikemarincenter.se 
Må-To 10-18, Fr 10-17, Lö 10-13 026-25 80 80 • Mullerv. 19, Sandviken

KIMPLE

DIN LOKALA LEVERANTÖR AV
BÅTAR - BÅTMOTORER - BÅTTRAILERS - VATTEN-

SKOTERBRYGGOR - BYGGPLAST - BÅTPRYLAR

OSKWIG

TERHI

MICORE SANDSTRÖM

SILVER

Säljer - Förmedlar - Finansierar
Butik - Service - Reservdelar

Montage - Stöldskyddsmärkning - Vinterförvaring
995 kr/st
Ord. pris 1.595 kr/st

FALUN Åsgatan 8 
Tel 023-79 33 00 

Mån - Fre 10.00 - 18.00 I Lör 10.00 - 15.00 
falun@electroluxhome.com

STAVMIXER 
ESTM3400 

390 kr
Ord. pris 590 kr

VATTENKOKARE 
KLF03PKEU 

Sommarkampanj

BRÖDROST TSF01PKEU



VI ÖNSKAR ALLA 
VÅRA KUNDER EN
TREVLIG SOMMAR.

Välkommen till 
våra Coop Mitt-butiker.

VI ÖNSKAR ALLA 

* Gäller ej online, tobak, lotter, läkemedel, nikotinprodukter, spel eller andra förmedlade tjänster.* Gäller ej online, tobak, lotter, läkemedel, nikotinprodukter, spel eller andra förmedlade tjänster.


