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Nog blev det en lång väntan – men nu är
värmen och grönskan äntligen här. Och pas-
sande nog är grönt en av säsongens stora
trendfärger. Efter en händelserik vår med
spännande jobbuppdrag har jag så smått
försakat hem, hus och trädgård, samtidigt
som jag kastat avundsjuka blickar mot våra
grannars välskötta dito. Häromdagen bekla-
gade jag mig inför grannfrun. Jag sa att vil-
jan till trädgårdsarbete fanns, men inte tiden.
Då sa hon något klokt: ”Blunda”.  Det rådet
ska jag nu leva efter. Jag ska blunda för allt
det ogjorda och försiktigt treva mig ut med
en sommardeckare till solstolen på veran-
dan. Och kanske bara kisa lite grann ibland
för att påminna mig om vad som finns att
göra – men bara när jag känner att jag har
tid, ork och lust. För en trädgård ska väl vara
lagom fylld med måsten. Eller vad tycker
du?

I det här numret av
Hem i Dalarna 
besöker vi några
pärlor i Falun, vi
har hälsat på hos
Insjöns Hotell som
bjuder våra läsare på en
sommarrätt och vi 
berättar om Tintin Löf-
dahl i Tällberg som
blivit ett språkrör för
miljövänliga färger.
Nästa gång vi ses är
i månadsskiftet 
juni/juli. Må så gott
till dess!

Hälsningar, 
Åsa Pellas

Redaktion
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Ansvarig utgivare:
Håkan Johansson
Grafisk form:
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Hem i Dalarna går ut till 24 000 
villaägare i Borlänge, Falun, Gagnef, 
Leksand och Rättvik.

Kontakta Hem i Dalarna: 
0248-136 00, 
redaktion@hemidalarna.se

Hem i Dalarna fritar sig allt ansvar för ev.
skador som tillfogas annonsör om
dennes annons inte är i överens-
stämmelse med manus.

Du kan läsa detta nummer samt 
tidigare nummer av Hem i Dalarna 
på internet:
www.hemidalarna.se

Omslagsfoto café: Visit Södra Dalarna
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Det har kommit önskemål från våra läsare 
och från våra annonsörer att komma ut 

oftare än vi gjort tidigare. 
Vi har tagit det till oss och kommer från och

med detta nummer komma ut varannan månad.

Skicka gärna önskemål om vad Du vill läsa om i
våra kommande nummer till

red@hemidalarna.se.
Vill du annonsera i tidningen så skickar du en
intresseanmälan till kristina.haag@bokstaven.se

Många hälsningar från Redaktionen.
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Hej Tintin! Tidigare har du gjort
karriär inom fastighetsjuridiken
– hur kommer det sig att du nu 
satsar på miljövänlig målarfärg?

– För några år sedan öppnade
dokumentären ”Underkas-

telsen” mina ögon för ke-
mikalier i vår vardag.

Som jurist har jag dril-
lats till att leta fakta

och när jag började
läsa på om kemi-

kalier runt 
omkring oss så
kände jag mig
lurad. I samma
veva kom jag i
kontakt med
Millis Ivarsson
som driver fö-
retaget ”Av 
jord” och jag
inspirerades av
hennes tankar.
Idag är jag en
av de större 
återförsäljarna 
av ”Färg i 
påse”, en pro
dukt som Mil-

lis utvecklat tillsammans med dottern Frida. 

Vad är ”Färg i påse”?
– Det är en torr färgmix med en kulör du
själv valt. Av tolv pigment från spanska,
franska och italienska jordar och en hand-
full mineraler kan man få 300 olika kulörer!
Färgmixen blandar du sedan själv till en
ekologisk och lättmålad äggoljetempera. Att
måla med vattenbaserade latexfärger är
som att dra plastfolie på ytan, med äggolje-
tempera får du en yta som andas och en
vackrare och hälsosammare miljö.

Är det inte dyrare och krångligare?
– Absolut inte! Först blandar du pigment
och vatten, sen mixar du rå linolja och 
ekologiska ägg med stavmixer och till sist
blandar du samman allt. Räknat per kva-
dratmeter är det här alternativet billigare
jämfört med många moderna färger. Och du
behöver inte täcka över allt annat i rummet,
eventuella färgstänk tar du enkelt bort med
våt trasa. 

Finns det fler fördelar?
– Färgen kan användas på i stort sett alla
ytor, utvändigt, invändigt, på möbler, me-
tall – till och med på textil. Du behöver inte
ta bort gammal färg, rugga bara upp ytan
och måla över. Färgen torkar dessutom
snabbt trots att den innehåller rå linolja.
Genom att borsta den målade ytan blir den
sidenblank och smutsavvisande. 

Vilka är dina
kunder?
– Många tror
att man måste
bo i ett kultur
historiskt 
värdefullt 
hus för att 
använda den här 
typen av färg, men den passar alla
hus. Jag har många pålästa småbarnsför-
äldrar som vill undvika moderna målarfär-
ger vilka kan vara hormonstörande och
allergiframkallande. Hit kommer också en
hel del medelålders par som ska genomföra
sitt livs byggnadsprojekt och vill göra rätt
från grunden. Yrkesmålare som börjar inse
hälsoriskerna med moderna målarfärger
hör också av sig. Nyligen ordnade jag en
kurs med Millis för yrkesmålare på före
detta Siljansgården i Tällberg och i samband
med den höll hon också en föreläsning. 
Millis ses som en guru i branschen!

”Från början målade vi kroppen, sedan målade
vi grottorna och husen. Att måla är ett mänsk-
ligt behov. Vår vision är att det vi färgar tillva-
ron med, målarfärgen, är vacker, hållbar och inte
skadar oss, naturen eller målningsunderlaget.” 
Millis Ivarsson, grundare av företaget 
Av jord

Att måla med vacker, hållbar och ekologisk äggolje-
tempera – det är något som Tintin Löfdahl i Tällberg 
förespråkar. Hem i Dalarna tittade in i byns gamla stations-
hus där Tintin driver Färgapoteket – Brukshuset i Tällberg. 

Måla för en bättre miljö



Hem i Dalarna slår ett slag för shopping i centrala Falun. Här tipsar vi om några
handplockade butiker, ett gemytligt gårdscafé, en falu-inspirerad produkt och många
spännande sommarevenemang. 
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Butiken på Dalarnas museum
Dalfolk, kom ihåg att ni har ett fint länsmu-
seum med en alldeles egen butik! Gör ett
besök på Dalarnas museum när ni letar pre-
senter och fina inredningsdetaljer till hem-
met. Passa också på att ta del av pågående
utställningar!
dalarnasmuseum.se

Blue Corner
Titta in i den färgstarka butiken Blue Corner
som inryms bakom en blå dörr i korsningen

Sturegatan/Bergshauptmansgatan.
– Jag är en riktig sakletare och blandar gam-
malt med nytt i min butik, berättar Lotten
Hedlund som även driver tapetserarverk-
stad. Våra vintagemöbler är mycket popu-
lära, minst en gång i månaden levererar vi
till kunder i Stockholmsområdet. 
butikenbluecorner.blogspot.se

Sommar på Thunströms 
På Slaggatan 31 i Falun ligger en charmig,
för många okänd, liten oas – Thunströms
köpmansgård. Den gamla handelsgården
har anor från slutet av 1700-talet och är idag
ett tidstypiskt handlarhem från perioden
1880–1920, med originalinredning i både
butik och bostad. Gården är ett av Faluns
sommarmuséer och visas varje dag som
gårdscaféet är öppet. Under hela sommaren
serveras smårätter, kaffe och bakverk. Thun-
strömsgården är också en arena för en
mängd olika kulturevenemang. Teater, mu-
sikunderhållning, berättarkvällar och barn-
söndagar står på programmet som 
arrangeras av kulturföreningen Salomo.
Under sommaren erbjuds cirka hundra olika
föreställningar under samlingsnamnet
"Sommar på Thunströms". 
facebook.com/thunstroms

Blå Snigel
Konsthantverk av kreativa kvinnor samlas
i butiken Blå Snigel på Slaggatan 20. Sedan
2008 har man på denna adress erbjudit
unika, gedigna och väldesignade handtill-
verkade alster. Butiken drivs av medlem-
marna Carina Nolåkers (svartsmide), Ingela
Pastuhoff (tovat), Mari Berg (keramik), In-
grid Dahl (måleri), Åsa Åkerström Ahlin

Utflykten går till  

Foto: Visit Södra Dalarna



(vävning och keramik) och Eva Melin (sil-
versmide). Under året bjuder man också in
gästmedlemmar till utställning i butiken,
just nu visas Kristina Klockars raku-kera-
mik. Blå Snigel kan också leverera inslagna
företagspresenter till avtackning, födelse-
dagar och jubilarer. 
blasnigel.se

Kol & Rosors Verkstad
På Slaggatan 29 driver Lise-Lott Långberg
en charmig livsstilsbutik med inrednings-
detaljer, accessoarer och textilier. Lise-Lott
är återförsäljare av många välkända och vä-
letablerade varumärken. Till Kol & Rosors
Verkstad kan man också vända sig när det
gäller sömnadsuppdrag för såväl privata
som offentliga miljöer. Spännande nyheter
planeras också. 

– Tillsammans med min syster Eva-Lott
Långberg, som medverkat i Sveriges Mäs-
terkock, planerar vi inspirerande gruppre-
sor till södra Frankrike. Temat blir mys,
pyssel, mat och klirr. 

Första resan går nästa vår, under tiden
kan du handla i butiken som fylls på med
franska produkter som väldoftande tvålar
och möbler.
kolochrosors.blogspot.se

Modern variant
Husets krona från Huset vid ån är en mo-
dern tolkning av den traditionella bergs-
manskronan. Den här kronan har sex
ljuskällor, dubbla rader av kristaller och till-
verkas i tre färgställningar: vitt, svart och
rost. Kika in Huset vid åns produkter på
hemsidan. Sommartid går det också att be-
söka Huset vid åns miniutställning i Aspe-
boda. 
www.husetvidan.se

Det moderna Dalarna på Magasinet
Det finns en stark kreativ kraft och tradition
i Dalarna, och som ett av Sveriges starkaste
varumärken har Dalarna en enorm fördel.
Men det finns en baksida – vi är mer kända
för det vi har gjort än för det vi gör. För att
råda bot på det arrangeras Dalarna Modern
Showroom & Marketplace på Magasinet i

sommar (2 juli–18 augusti) där bredden i det
samtida kreativa Dalarna visas upp – allt
från konst och design till musik och film. Ett
tjugotal konstnärer och kreatörer medver-
kar, bland andra Helena Blomqvist, Ulf
Hanses, Aleksandra Jarosz Laszlo och Karin
Ferner. En butik med ett spännande utbud
och ett café som bjuder på dalainspirerade
smaker finns också på plats. 
magasinetfalun.se

Gruvgatan 13
Namnet avslöjar adressen till denna butik.
Här blandas gammalt och nytt i en lantligt,
traditionell stil. Butiken förmedlar en hem-
trevlig känsla genom en mix av möbler, 
textilier och inredningsdetaljer. 

– Vi är enda återförsäljare i Falun av 
Axlings Linnes sortiment, berättar butiks-
ägare AnnSophie Kättström. Och så har
Ernst Kirchsteigers produkter gjort entré i
butiken vilket är jättekul! 
gruvgatan13.se
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I hotellets rymliga matsal serveras av tradi-
tion svensk husmanskost till lunch och sä-
songsbetonad à la carte under kvällar och
helger. Från matsalen når du den stora ve-
randan där du sommartid kopplar av över
en fika eller en god bit mat. Hotellchef Mat-
tias Gottlow med personal skräddarsyr
gärna besöket efter gästernas behov och
önskemål. För brudpar finns, till exempel,
en silverfärgad Rolls Royce -73 med chauf-
för att tillgå. 

Flera evenemang i sommar
Nu står en rad sommarevenemang på tur.
Den 14 juni blir det After work med truba-
dur, 27 juli och 10 augusti arrangeras grill-
kvällar med underhållning och 31 augusti
avslutar man den välbesökta Insjödagen
med uppträdande av bandet Rerunners. Det
är mycket annat på gång också, som en
workshop med den kända skådespelerskan
och regissören Birgit Carlstén. Den 12 juni
delar Birgit med sig av sina erfarenheter
kring ett för många svårt ämne: hur man
med olika knep kan lära sig att bli en tryg-
gare och bättre talare. Inspirationskvällen
riktar sig till alla som vill utvecklas i ämnet,
såväl privatpersoner som företagare.

Till Hem i Dalarnas läsare har hotellets
kökschef, Linda Kungs, skapat en huvud-
rätt som passar bra att bjuda familj och vän-
ner på i sommar!
insjonshotell.se

Sommar  på Insjöns Hotell
I Insjön, nära järnvägsstation och affärscentrat Hjultorget, ligger en vacker gulmålad
byggnad på Vattbergets sluttning. Under snart ett sekel har hotellet, med det karaktä-
ristiska utsiktstornet på taket, varit bygdens självklara mötesplats för måltider, 
bröllop, fester och konferenser. 

Limekyckling med hot sweet salsa
(4 personer)

Marinad
4 kycklingfiléer
1 dl raps- eller olivolja
1 citron, saft och rivet skal
1 lime, saft och rivet skal
salt och vitpeppar 

Blanda saft och skal med olja. Krydda
med salt och vitpeppar. Lägg kyckling
och marinad i påse. Låt dra 1,5 timme.
Stek i ugn 200 grader i cirka 30 minuter. 

Hot sweet salsa
6-8 tomater
3 äpplen
1 knippe sparris
1/2 cantaloupe-melon
1/4 vattenmelon
3 msk sweet chilisås

Tärna grönsaker och frukt i lika stora
bitar. Koka sparrisen mjuk, kyl sedan
med kallt vatten. Blanda ned sweet chi-
lisås, lite i taget, efter smak. Lite av
sparrisen skärs ned i salsan (resten ser-
veras till rätten). Låt salsan dra en

stund.
Pastasallad
penne pasta för 4 personer
1 rödlök
0,5 dl raps- eller olivolja 
grovmalen svartpeppar
färsk basilika

Koka pastan. Kyl med kallt vatten.
Skiva lök och blanda med pastan. Häll
över olja. Krydda med svartpeppar
och blanda i basilika. 
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www.dina.se

dalarna@dina.se

Telefon 0247-899 40

Villa

Hem

Fritidshus

Lantbruk

Barn

Olycksfall

Företag

Fastighet

Fordon

Hundar

Katter

Hästar

Besöksadress: 

Norsgatan 40, Leksand
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Konsten att bygga med ljus
Ljuset från ett fönster vandrar, skiftar och skapar 
nya stämningar i rummet, minut för minut. När du väljer 
fönster bygger du med ljus. Deras storlek, placering och 
funktion avger rummets karraktär. Alltså behöver du många 
att välja på. Vilket är exakt vad vi har i vårt sortiment. 
Hos oss hittar du bland annat En ny generation fönster.
Balans och Stabil, två vackra, genomtänkta och breda 
fönsterserier. Balans är aluminiumbeklädd och kräver 
minimalt med underhåll, Stabil är helt i gediget trä.
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DIN LOKALA KONTAKT...

FALUN Karl Hedin

XL-BYGG

BORLÄNGE Karl Hedin

MORA Karl Hedin

LEKSAND Karl Hedin

ORSA Karl Hedin

RÄTTVIK Karl Hedin

LUDVIKA Karl Hedin
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1. Grön Form 
Charlotte Bergströms sommaröppna butik,
Grön Form, har denna säsong flyttat in i en
ny lokal bredvid LopNor på Åkerö, Leks-
and. Under läsåret är trädgårdskunniga
Charlotte lärare på Naturbruksgymnasiet i
Rättvik.

– I min butik Grön Form kombinerar jag
damkläder av hög kvalitet med växter och
inredningsdetaljer. Här finns kryddväxter
och pelargoner, plagg i naturmaterial,
vackra accessoarer, blomkrukor och 
marockansk keramik. 
076-801 08 45 

2. Ny butik i Borlänge
I en liten röd timmerstuga med adress Hant-
verksbyn 6 i Borlänge, har formgivaren Cat-
harina Johnson öppnat butiken Yra:Form
med vänner. Catharina jobbar sedan ett

par år tillbaka med att designa och ta fram
produkter under varumärket Yra:Form.

– Välkommen till en personlig designbu-
tik, hälsar Catharina. Här kan du handla
produkter från Yra:Form och från mina
formgivarkollegor. 

Varje månad planeras olika teman i buti-
ken, i juni månad bjuder Catharina in till
folklorefestival. 
yraform.se

3. Ny butik i Leksand
Den första juni öppnar butiken Valley 
Lifestyle i Moskogen,  Leksand.

– Här hittar du allt från Leksandskonst-
närinnan Erkers Marie Perssons hela sorti-
ment till kläder, skor, inredning och möbler,
berättar Sara Engstad. Vi kommer även att
erbjuda småsaker som förgyller vardagen –
såsom italienska praliner och annat skoj!
valleylifestyle.se

4. Blommande bord
I konstnärinnan Lena Wikmans butik på
Lokgården i Mjälgen, Leksand, står ett gam-
malt blombord som hon ropat in på auktion. 

– Nästan varje dag frågade kunder om
bordet var till salu, berättar Lena. Så när en
snickarkunnig grannkille kom förbi och sa
att han ville tillverka något till butiken så fö-
reslog jag blombordet. Sagt och gjort, han 
ritade av det och satte igång med tillverk-
ningen. Nu finns det att köpa färdigmålat i
svart eller vit linoljefärg. 
lokgarden.se

5. Kurviga kanter 
Låt gräsmattan få ett an-
norlunda avslut mot hus-
grunden! Lägg marksten i
en böljande form och fyll
ytan närmast husgrun-
den med sjösten i olika
färger. Kom ihåg att
lägga fiberduk under
sjöstenen. Lätt gjort och
mycket dekorativt!

6. Dagliljan är årets perenn
Ett bra sätt att lära känna nya skönheter är
att del av Perennagruppens årliga utnäm-
ning av årets perenn. 2013 heter perennen
daglilja, Hemerocallis. Den lättodlade dag-
liljan finns i sju olika varianter. 
perennagruppen.com

7. Mys i smideshus
Skapa ett krypin i din trädgård – för midda-
gar, fika och avkopplande stunder! Välj en
plats som du gillar att vistas på och dekorera
smideshuset med textilier, prismor, ljus-
krona och växter. Smideshuset 
Rosendal från Living Story
säljs bland annat på
BlomsterLiv i Rättvik. 
blomsterliv.se

Nyheter och inspiration

3.

1.

2.

6.

7.

5.
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Trätrappor    -    Spiraltrappor    -    Trappräcken
Egen tillverkning  -  Rejäla trappor i massivt trä
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Vi löser det med vatten, värme, högtryck - dygnet runt!

Jour dygnet runt!
073-427 14 43

& 0247-79 81 17  073-427 14 43
info@vrkonsulten.net  www.vrkonsulten.net
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Att välja rätt mäklarföretag är början till 
en bra affär – vänd er med förtroende 

till oss, 40 år i branschen

Bostads Guiden nr 1 2013 utkommer till 
Midsommar. För er som vill ha med ert hus till
försäljning finns det fortfarande platser kvar.

Funderar ni på att sälja huset, 
bostadsrätten eller tomten? 

Ring till oss så berättar vi allt om 
våra förmånliga försäljningsvillkor

Gärdesgårdar i olika modeller
Grindar & Stolpar

Uteplatser & gångar i sten
Trädfällning 

Kontakta oss för en personlig offert!
076-073 44 27 

info@andersenshantverk.com
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Varför ska du köpa Basic innan den 9 juni?
Därför att 6 maj – 9 juni sänker vi priset på hela Basic-sortimentet. 

Basic - nu 
till sommarpris!
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• TRÄDGÅRD, sommar och vinter

• PLOGNING

• SKOG, 30 års erfarenhet

• AVLOPP, löser stopp snabbt och enkelt

• SVETSNING

• STÄDNING, fönsterputs

• HELG-tjänster

• Med mera..

Stefan Hagman & Irene Nyman
Tällbergsvägen 163, 793 90 Leksand

070-207 71 72, 073-427 14 43
info@vrkonsulten.net • www.vrkonsulten.net

Från och med detta nummer

kommer Hem i Dalarna ut 

varannan månad.

Det ger dig möjlighet att visa

ditt budskap oftare och mer

anpassat.

Kontakta Kristina Haag för mer info.

0248-136 00, 070-746 56 93

kristina.haag@bokstaven.se
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I ett bostadsområde på den välkända en-
treprenörsorten Insjön, frodas 90 år gamla
Gundhes Blommor & Trädgård som  drivs
av tredje generationen blomsterhandlare. 

– Min farfar Johan Anton Gundhe star-
tade grönsaksodling under 1920-talet och
senare började han även odla blommor,
säger Jan Gundhe. Det berättas att Johan
Anton sov i pannrummet under krigsvin-
trarna eftersom han tvingades elda varan-
nan timme för att rädda alla liljor som
skulle levereras till kunder i Dalarna. 

En stamkund som gärna besökte växt-
huset under farfaderns tid var rosenälska-
ren Clas Ohlson.

– Clas var också intresserad av de stora
stockar av vindruvor som växte här. Han
ville att farfar skulle föra statistik över hur
många kilon som skördades – det var lite
typiskt Clas.

Växter för hem och trädgård
På Skolvägen 10 ligger än idag Gundhes
Blommor & Trädgård. Här finns ett växt-
hus med inomhusväxter, tre växthus för
sommarplantor och en trädgårdsavdel-
ning med buskar, träd och perenner. Blom-
sterhandeln är även ombud för Interflora.
Nu är det högsäsong och kunder från hela 

Dalarna dyker upp för att göra gröna 
affärer. 

– Årets trädgårdstrend är ätbar. Många
kunder vill odla orientaliska kryddväxter
som de kan använda sig av i matlag-
ningen, till exempel citrongräs, koriander
och chili. Och rotfrukter, olika salladssor-
ter och bär som björnbär och krusbär går
alltid hem. Växten stevia/sötflockel, som
kan användas som sötningsmedel, är
också populär. 

Trenden med att odla i pallkragar ser ut
att hålla i sig även denna säsong och vad
gäller omtyckta sommarblommor nämner
Jan den absoluta klassikern, pelargonen,
som finns i många utföranden. 

– Men jag önskar att fler vågade satsa på
att blanda fler färger i krukor och balkon-
glådor, många väljer bara blått och vitt.
Och varför inte satsa på hela rabatter med
sommarblommor? Som förr i tiden? Med
tagetes, flitiga Lisa, dahlia… 

I snart hundra år har Gundhes Blommor
& Trädgård satt väldoft och färg i kunder-
nas hem och trädgårdar, och sedan sex år
tillbaka driver familjen Gundhe även In-
terflora-butiken på Norsgatan i Leksand. 

En blomstrande handel 
Att gynna en mindre handlare ger stora mervärden. Det kan vara en spännande historia, 
personlig service, goda råd och erfarenheter som man får på köpet. Ett bra exempel är Gundhes 
Blommor & Trädgård i Insjön.
– Sedan 1920-talet har vi försett hem och trädgårdar i Dalarna med växter, berättar Jan Gundhe.  

Triss i trädgårdsälskare. Anna Gundhe, Jan Gundhe och Maria Goot 
välkomnar till växthusen mitt i Insjön. 

Fasadskylten är ett charmigt minne från förr. 

I fyrtio år växte apelsinträdet hemma hos en 
Insjöfamilj. Nyligen skänkte familjen trädet 
till Gundhes växthus. Här trivs det bra och 
har redan givit frukt. 
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TIMMERSTUGOR

Passa på att utnyttja
ROT-avdraget 

Handelsträdgården i Insjön som Du måste hitta till!

   

Perenner - Plantor - Egen odling - Träd & buskar - Inspiration

Öppet: Mån-fre 9.30-18.00, lör 9.30-14.00 • Skolvägen 10, Insjön • 0247-400 32

Behöver du...

...dränera runt ditt hus, nytt avlopp, 
eller går du i byggnadstankar och är

i behov av en ny grund.  
Kontakta Mats på Mases Spräng & Mark.

Vi utför även andra markarbeten, 
samt borrning och sprängning.




