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Vem bestämmer hur det ser ut i ditt hem?
Hemma hos oss är det jag som tagit kommandot, men inte utan familjens kommenterar. ”Mamma, var har du ställt byrån som
stod i hallen i morse?” eller ”Åh, nej, har du
varit på loppis nu igen”. Enligt min man
möblerar jag om en gång i månaden. Kan
det vara ett kvinnligt fenomen? Det tror i
alla fall han. För några år sedan målade jag
de flesta väggar och möbler vita. När barnen
frågade varför försökte jag förklara så pedagogiskt som möjligt: ”Ja, men ni förstår, vitt
gör att rummen ser större ut”. Då utbrast
min son: ”Men mamma, då ska du måla allt
i svart, för du vet rymden, den är ju oändlig.” Och han hade rätt, på senare år är det
mycket svarta möbler och detaljer som smugit sig in. Men särskilt rymligt blev det inte,
det är samma gamla space som innan.
I det här numret har vi hälsat på hos
familjen som har två sommarland, det ena
är temaparken vid Siljan, det andra ligger

idylliskt vid en liten damm i en gammal by.
Vi har också besökt Haganäs vid Ösjön i Borlänge, en mysig restaurang som bjuder våra
läsare på ett somrigt recept.
Hem i Dalarna kommer ut med ytterligare
ett nummer i vår - nästa gång ses vi i maj.
Tills dess önskar jag dig sköna dagar i hus,
trädgård och hem!

Åsa Pellas

Nästa nummer av Hem i Dalarna
kommer ut i maj.

Redaktion
Redaktör och texter:
Åsa Pellas/Dalaliv.se
Ansvarig utgivare:
Bokstaven, Håkan Johansson
Grafisk form:
Bokstaven, Isabella Johansson
Hem i Dalarna trycks i 23 000 exemplar
och går ut till villaägare i Borlänge,
Falun, Leksand, Tällberg, Rättvik och
Vikarbyn.
Kontakta Hem i Dalarna:
0248-136 00
redaktion@hemidalarna.se

Vill du annonsera?
Välkommen att kontakta Kristina Haag på
0248-136 00 alt kristina.haag@bokstaven.se
Glad sommar!

Hem i Dalarna fritar sig allt ansvar för ev.
skador som tillfogas annonsör om
dennes annons inte är i överensstämmelse med manus.
Du kan läsa detta nummer samt
tidigare nummer av Hem i Dalarna
på www.hemidalarna.se.
Omslagsfoto: Åsa Pellas
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En nygammal dalagård
Det är dagen före majstångsresning i den lilla Leksandsbyn Heden och Hem i Dalarna hälsar på hos familjen Nobelius på Stoltzgården – ett hem som förenar stugans charm med modern arkitektur.
Johanna Nobelius och barnen Christofer,
Fanny och Carl-Alfred har dukat upp med
hallonpaj och vispgrädde ute i trädgården.
Vi sitter i pergolans skugga, endast ett stenkast från Brömsdammen, och lyssnar på
Johanna som berättar om hur fastigheten
hamnade i hennes ägo.
– I slutet av 1990-talet letade jag efter ett
enkelt boende till Christofer och mig. En
mäklare visade ett fotografi på en stuga i
vinterskrud och min nyfikenhet väcktes.
Det var sommar så jag cyklade ut till Heden
för att kolla – och det blev kärlek vid första
ögonkastet. Vi flyttade in direkt, för trots att
avlopp och andra bekvämligheter saknades
så kändes det helt rätt. Jag minns att när
vintern kom så upptäckte vi att golvet saknade isolering, katternas vatten frös till is
och skorna i farstun frös fast i golvet.
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Familjen Nobelius trivs på Stoltzgården i Heden. Här ser vi Johanna, Carl-Alfred, Fanny och Mats.
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Efter några år träffade Johanna sin blivande
make, Mats Nobelius, och efter en tid utökades familjen med dottern Fanny. Planen
var att bosätta sig permanent i Kungälv,
Mats hemort, men ödet ville annorlunda
och 2003 gick flyttlasset tillbaka till Heden.

Två hus blev en bostad
Med en familj på fyra personer och några
inneboende katter som alla skulle samsas på
blott 60 kvadratmeter, dröjde det inte länge
förrän man började drömma om större ytor.
– Vi planerade för utbyggnader i olika riktningar och tog fram en egen ritning, minns
Johanna. Nog var byggnadsnämnden skeptiska, men till slut godkändes ritningen. En
vecka innan byggstart gick vi igenom byggnadsplanerna tillsammans med Mats
pappa, som var kvalitetsansvarig för bygget, och en företrädare för byggnadsnämnden. Dock ratade de våra idéer, ”riv det
gamla och bygg nytt” var deras råd.

Rymligt sovrum med härlig vy
mot Brömsdammen.

Men att riva den gamla stugan var inget alternativ för Johanna och Mats. Däremot
kände paret att de behövde professionell expertis och tog kontakt med Daniel Boberg
på AgnasARK i Leksand (läs mer om Daniel
på sidan 14).
– Tiden var knapp, men Daniel fann
snabbt en lösning på våra önskemål. Hans
idé vara bygga en helt ny huskropp och
länka samman den med den gamla stugan
via en glasad gång. Så när snickarna dök
upp en vecka senare, fick de en helt annan
ritning i sina händer. Och tänka sig, materialet som redan beställts passade precis!

Hemmet passar livstilen

Gästrum i romantiskt vitt.

4

I november 2004 kunde familjen Nobelius,
som nu även bestod av sonen Carl-Alfred,
flytta in på 170 nybyggda kvadratmeter.
Den vinkelbyggda bostaden passar väl in i
omgivningen. Merparten av fasaden är
klädd med stående panel i falurött, vissa
partier består av liggande panel i ljust grått.
Genom att lägga carport och uthus parallellt
med den nya huskroppen skapades känslan
av en kringbyggd gård i vars mitt man bevarat vårdträdet, den vackra lönnen, och
den ståtliga tallen som familjens yngsta
gärna gungar i. I den nya delen ligger kök
och matsal, vardagsrum, badrum, två sov-

Hem i Dalarna • Nr 1 2014

Inbjudande viloplatser i pergolan.
Carl-Alfreds sovrum.
rum och en nyinredd walk-in-closet. Den
gamla stugan rymmer två barnrum, bibliotek och ett väl använt gästrum.
Familjen Nobelius har skapat ett hem
som passar deras livsstil. Både Johanna och
Mats ägnar mycket tid och kraft åt sina respektive jobb, Johanna som apotekschef och
Mats som chef för Leksand Sommarland
och Leksand Strand. Medvetet har de därför valt en lättskött trädgård och en stilren
inredning.
– Andra får kickar av att hoppa fallskärm,
jag går igång på vackra ting, berättar Johanna. Jag gillar när det är funktionellt och
avskalat, det ska inte ligga en massa prylar
framme, när allt har sin plats då mår jag
som bäst. Vad gäller färgsättning är Mats
som en regnbåge, medan jag gillar svart,
vitt, grått och beige. För det mesta har vi
samma smak, men ibland måste jag hjälpa
honom på traven med vad som är fint…
Text: Åsa Pellas. Foto: Christofer Cederberg

Husets nyaste rum är en walk-in-closet.
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Nobelmiddag varje kväll i den ljusa matsalen. Efternamnet Nobelius avslöjar ett skånskt
släktband till Alfred Nobel.
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Härliga Haganäs
På en av lövträd smyckad udde ligger Haganäs restaurang, en gästvänlig oas för möten och vällagade måltider
strax öster om Borlänge.
För den som besöker Haganäs vid Ösjöns
strand, inte långt från Ornässtugan, väntar
smakrika upplevelser. Det vackra läget gör
det möjligt att anlända sjövägen, till exempel med ångbåt från Torsång vilket uppskattas vid bröllop och företagsevent. Vid
stranden ligger också en relaxavdelning
med bastu till gästernas gagn. Haganäs är
en plats med brokigt förflutet. Under 1800talets senare hälft låg på denna plats en
tändsticksfabrik, historisk kuriosa som konferensrummens namn Asken, Plånet och
Stickan minner om idag. Vid fabrikens nedläggning förvandlades Haganäs till värdshus, privatbostad och semesterhem för
Storas och SSAB:s personal.

Hagalunch och à la carte
Sedan två decennier arrenderas Haganäs av
Bengt-Ove Dahlqvist. Restaurangens huvudsakliga målgrupp är företagskunder

som kommer för konferenser och representationsmiddagar, men privata gäster hälsas
också varmt välkomna.
– Vi tar emot alla förbokade gäster, berättar Bengt-Ove. Varje dag serverar vi Hagaluncher med förrättsbuffé, varmrätt och
dessert och kvällstid serverar vi à la carte.
Vid årets högtider erbjuder vi speciella menyer, till exempel vid Mors dag. Och en
bättre idyll att äta julbord i kan man inte
tänka sig.
Restaurangens salonger och glasveranda
kan dukas upp för totalt 130 gäster. En
trappa upp finns ett ”avecrum” och i vinkällaren erbjuds vinprovningar.
– Vi lägger stor vikt vid drycker. I den nya
vinlistan finns viner från hela världen och
vi har även tagit fram
ett eget kaffe.

till förrätt, stekt torsk med räkmousseline,
blomkåls- och saffranspuré och havskräftsås till varmrätt. Och till dessert, halloncheesecake med jordgubbs- och rabarberkompott, hallon- och limekaramell. Andreas
förespråkar en matfilosofi med enkla och
goda råvaror i säsong.
– Många pratar om trender, men det behöver inte alltid vara så modernt och häftigt
för att smaka bra, menar Andreas. Jag försöker alltid skapa kompletta rätter – alla
smaker ska finnas. Och konsistensen är viktig. Det ska hända någonting, vara både
mjukt och ”crunchigt”. Sen får det gärna
vara så naturligt som möjligt också.
www.haganas.com
Text och foto: Åsa Pellas

Naturligt
och enkelt
Andreas Nilsson är
kökschef på Haganäs.
Med stor omsorg låter
han oss smaka på några
rätter ur sommarens
meny: Serranoskinka
med sparris, manchegoost, torkade svarta oliBengt-Ove Dahlqvist, Ingela Allernäs och Andreas Nilsson hälsar
ver och tryffelmajonnäs välkommen till goda upplevelser på Haganäs.

Kökschef Andreas Nilsson bjuder på receptet till en lättlagad sommardessert med
klassiska smaker av blåbär och choklad. Här dekorerad med chokladflarn med
rostade pinjenötter och flingsalt.

Bakad
chokladcheesecake
15 digestivekex
75 gram smält smör
50 gram hackad mörk choklad
450 gram Philadelphia-ost
175 gram strösocker
2 msk mjölk
1 tsk vaniljsocker
100 gram smält mörk choklad
3 ägg

Mixa digestivekex med smör
och hackad choklad. Pressa ner
i botten på en springform, ställ
i kylen. Vispa osten med sockret, mjölken samt vaniljsockret.
Vänd ner chokladen i smeten.
Vispa sedan försiktigt ner ett
ägg i taget. Häll smeten i
springformen. Grädda i ugnen
på 160 grader i cirka 40 minuter. Testa med en tandpetare,
inget ska fastna.

Blåbärsglass
med rom
10 äggulor
2 dl strösocker
4 dl mjölk
4 dl grädde
1 gelantinblad (kan uteslutas)
2 dl rårörda blåbär som du gör
på 1,5 dl blåbär 0,5 dl strösocker, 2 msk rom
Lägg gelantinbladet i kallt vatten. Vispa upp socker och

6

äggulor pösigt. Blanda grädde
och mjölk och koka upp, häll
över ägg och sockerblandningen, vispa ordentligt. Slå
tillbaka i kastrullen och värm
försiktigt upp blandningen
under ständig omrörning till
83 grader. Dra av från plattan
och vispa i gelantinbladet. Låt
svalna. Vänd ner de rårörda
blåbären och kör sedan i glassmaskin. Det går även att frysa i
en bunke i frysen, rör då om i
glassen minst två gånger i timmen tills glassen stelnat.
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Otur eller klantighet?
...Ännu en
anledning at t välja
Garagepor texperten™!

Marknadens
bästa försäkring.
Nu på köpet!
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garageportexperten.se

Trätrappor

-

Spiraltrappor

-

Trappräcken

Egen tillverkning - Rejäla trappor i massivt trä
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trarydfonster.se

BYGG & JÄRNHANDEL
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Nyheter och inspiration
1. Trädgårdshandbok för lata
Drömmer du om en
prunkande trädgård?
Men föredrar hängmattan och grillen?
Då kan den här boken vara din räddning. Ta del av trädgårdsskribenten och
fotografen Dan Rosenholms bilder och
88 handfasta tips för
den som vill göra så
lite som möjligt,
Norstedts förlag.

annat vara nu! Keramik från House Doctor,
de minsta skålarna passar perfekt till soja
och flingsalt. I bakgrunden skymtar kuddar
i Lantlivs egen design samt från Chhatwal
& Jonsson.
lantlivinredning.se

4. Romantisk
Vaxduk med dekorativ spets hittar du på
den lantliga inredningsbutiken Annas Hem
i Hantverksbyn i Borlänge. I samma serie
finns även bordstabletter – fina att duka
med såväl inne som ute.
annashem.com

5. Furutorp i Rättvik
2. Klassisk modell
Grupp Beatrice i konstrotting för utomhusbruk, Brafab. Återförsäljare i Dalarna är Solvarbo Fritidsmöbler i Gustafs och
IT-komponenter @Home i Leksand.
brafab.se

3. Blått & vitt
På Lantliv Inredning i Leksand staplas årstidens trender – blått och vitt ska det bland

3.

Förra året firade inredningsbutiken Furutorp nypremiär och tio-årsjubileum. I samband med jubileet utökades lokalen på
Storgatan 6 – en satsning som givit ännu
mer plats för möbler, tyger och inredningsdetaljer till hem och trädgård.
– Jag handplockar vackra och funktionella
ting från Sverige, Danmark och Frankrike
och lägger stor vikt vid kvalitet, färg och
form, berättar butiksägarinnan Lisa Jöneberg.
livetpafurutorp.blogspot.se

6. Käck & Hedbys öppnar Rättviksfilial
I april öppnar den välkända Leksandssmedjan ytterligare en fabriksbutik
– Ågatan 1 i centrala Rättvik är adressen.
Bilden visar en vindflöjel av svartsmide, en
av alla produkter som också tillverkas och
säljs i smedjan och fabriksbutiken på Åkerö,
Leksand.
khsmide.se

7. Återbruk utomhus
Det är en konst att gå på loppis och se saker
med nya ögon. Fin och praktiskt blir en
gammal träkratta som stoppas ned i jorden
eller lutas mot en vägg. Ett vackert stöd för
klätterväxter som klematis och kaprifol.

8. Mattor som syns
Hemma i sin ateljé i Falun skapar Åsa Åkerström Ahlin färgstarka mattor som syns.
I Åsas vävstol förvandlas tyger och garner
till unika mattor – ingen är den andra lik.
– Vissa mattor är färgstarka och mönstrade,
andra är mer diskreta, säger Åsa vars största inspirationskälla är naturen. Här vårfina
Björkmattan i sin rätta miljö.
trasverket.se
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TIMMERSTUGOR

Funderar ni på att sälja huset,
bostadsrätten eller tomten?
Ring till oss så berättar vi allt om
våra förmånliga försäljningsvillkor

Utgiven av Eric Thors Fastighetsbyrå
AB, Rättvik • 2013 • Nr 2

Hur vill du bo i Rättvik med omnejd?

Vi har villor, fritidshus, bostadsrätter
, tomter eller hela gårdar
med uthus och ängar – mycket att välja
bland.

BostadsGuiden nr 1 2014 utkommer före
Midsommar. För er som vill ha med ert hus till
försäljning finns det fortfarande platser kvar.

Passa på att utnyttja
ROT-avdraget

Att välja rätt mäklarföretag är början till
en bra aﬀär – vänd er med förtroende
till oss, 41 år i branschen

Utvändig målning • Nyproduktion • Lägenhetsrenoveringar
Genom oss använder du ROT-avdrag
Lars Eriksson • Lenåsen, Sviarvägen 32 • 795 96 Boda Kyrkby • lasse@lenasensmaleri.se • www.lenasensmaleri.se
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- Kvalitet och nogrannhet -

Vi erbjuder totalentreprenad!
Kontakta Henrik Sjöö
på telefon: 073-985 85 88
eller e-post: sjodalabygg@hotmail.com
Adress: Stumsnäs Myrgatu 4, 795 95 Vikarbyn

• Isolering
• Utbyggnader
• Renoveringar
• Takbyten
RING LARS SPARF
12
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●Vi utför slamtömning och torrsug
●Vi rensar avloppsledningar med högtrycksspolare
●Vi rengör vattenbrunnar och kör dricksvatten.
●Vi hyr även ut flak, containers och förrådscontainers.

Vi utför bl.a:

• Sprutlackering av
köksluckor, dörrar m.m.
• Invändig och utvändig målning
• Tapetsering

Kontakta oss för rådgivning samt gratis offert.

Mattias 073-814 67 41 • Håkan 070-366 84 81
Snickerivägen 1A Rättvik • www.dalalven.nu

●Vi tar emot verksamhetsavfall.
●Vi hyr även ut bajamajor.
●Vårt dotterbolag BeWe Bränsle AB säljer villapellets inblåst i ditt förråd eller för avhämtning
hos oss.

Vi är ett flexibelt företag
med många möjligheter

Åkerivägen 4 Rättvik 0248-124 21
www.werpersakeri.se

UTEMÖBLER
Vi säljer och installerar möbler, sängar, mattor, markiser, persienner,
datorer, efter kundens behov.

MARKISER

Vi gör fria hembesök och lämnar offert.

@home
www.itkomponenter.com • 0247-79 76 00 • Hantverkaregatan 19 • öppet: må-fre 8-17, lö 10-14
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Med känsla för hus
Möt arkitekten som vid blott 31 års ålder gett gestaltning åt ett flertal välkända byggnadsverk.
Daniel Boberg på AgnasARK i Leksand jobbar med såväl privata som offentliga uppdrag –
i meritlistan finns allt från vedbodar och villor till Experium i Sälen.
Hur började ditt intresse för att
rita hus?
– Redan på mellanstadiet bestämde jag mig
för att bli arkitekt. Jag har alltid tyckt om att
planera och fixa och bygga miljöer med
lego. När legobitarna tog slut gick jag över
till att använda papper och penna och önskade mig ett ritbord i julklapp, vilket inte
var så vanligt bland mina kompisar... Jag
har nog ärvt kreativiteten av min far som är
uppfinnare och klurig med mekanik. Och så
är jag släkt med den kände arkitekten Ferdinand Boberg (1860–1946) från Falun som
ritat bland annat Nordiska Kompaniet,
Rosenbad och LO-Borgen i Stockholm.

Hur ser de vanligaste
önskemålen ut?
– Folk funderar ofta på prylar som badtunnor och spa, men inte så ofta på helheten,
hur saker och ting ska hänga samman och
fungera i vardagslivet. Risken är ju att man
bygger något som är onödigt dyrt för att
man inte planerat tillräckligt bra. När man
anlitar en arkitekt får man hjälp med att
göra husbygget funktionellt samt yt- och
kostnadseffektivt. Det finns kunder i olika
kategorier. Vissa har suttit hemma vid köks-

bordet i ett par år och ritat in drömhuset på
rutat collegeblad. Andra säger ”vi ska ha ett
hus med tre sovrum” och är mottagliga för
mina idéer. Jag tittar ofta på kundernas egna
ritningar och ställer frågor som ”vad händer om ni vänder på allt?” vilket får många
att börja tänka i helt nya banor.

Nämn några viktiga aspekter som
man bör tänka på.
– Det viktigaste är ju att tänka sig in i hur
man vill bo. Vilken utsikt och insyn vill man
ha? I vilka väderstreck ska rummen ligga?
Vill man vakna till fågelsång? Eller äta frukost på förstukvisten i morgonsolen? Ibland
finns det gestaltningsprogram att hålla sig
till. Idag finns det helt andra krav på bostadsbyggande än det kanske fanns för
hundra år sedan när grannhusen byggdes.

De senaste åren har funkisstilen
varit populär. Kan du se några
kommande trender?
– För det första så är den kringliggande miljön jätteviktig, jag tycker att den ska vara
mer rådande än trender och smak. Rent
formmässigt håller ”lådorna” fortfarande en
stark ställning. Man ser att många idag väl-

jer mörka fasadfärger, men framöver tror jag
att husen kommer att bli ljusare, lite mer
gladlynta. Till exempel har Falu Rödfärg
tagit fram Falu Rödfärg Grå, en blyertsgrå
nyans som är något mildare än Falu Rödfärg Svart. Den energisparande aspekten
blir allt viktigare vilket påverkar husets
form. Smala hus är trevliga rent ljusmässigt
sett, men stora ytterväggsytor ger ifrån sig
mycket värme.

Man undrar ju så klart hur ditt eget
drömhus ser ut…
– Jag bor i det nu! Det är min farmors och
farfars hus som jag renoverat och byggt till.
Och utifrån förutsättningarna så är jag
mycket nöjd med resultatet. Huset ligger i
en traditionell gårdsformation som ger insynsskydd och skapar en samlande plats.
Jag gjorde det mesta själv vilket gav mig bra
träning inför mitt jobb som arkitekt.

Till sist, jobbar du med några
roliga uppdrag just nu?
– Ja, dels en stor tillbyggnad av skolan i
Dala-Järna och dels en privatbostad i Borlänge som kommer att bli ganska så speciell.
(Se skiss på bild.)

Byggsidan

Är man avslappnad nog för
att sitta och titta på en nyckelpiga en stund, slipper man äta
magmedicin till hösten.

Thermowood®

Ernst Kirchsteiger

Nu finns ett miljövänligt alternativ till
tryckimpregnerat virke – värmebehandlat
trä. I framställningen används i huvudsak
vanlig gran och fura från svenska skogar,
inga kemikalier tillsätts. Materialet kan du
använda till trall, fasad och bastu.
heatwood.se

Färdigkryssat
Många vill ha kryssräcke kring altanen. För
dig som inte kan såga själv, finns färdiga
grundmålade set från Lundbergs. Återförsäljare i Dalarna är AB Karl Hedin.
lundbergs.com

Riktigt fint torkväder
Varför använda en tråkig torkvinda i aluminium när det finns snygga torkställningar
av trä? I Leksand tillverkas den stabila och
praktiska torkställningen ”Nyttug” för
hand av tryckimpregnerat trä. På stolparna
ges plats för blomstrande ampel och korg
till klädnyporna.
torkstallning.com
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på Insjöns Kakel

Välkommen till den annorlunda kakelbutiken.
- Vi gör självklart också hembesök om ni så önskar.

Ballingslöv kök och bad • Husqvarna vitvaror

EXTRA FÖRMÅNLIGA PREMIÄRRABATTER
Gäller vid beställning av komplett kök/bad t.o.m den 15/5-14
Utan extra kostnad så ritar Lars-Erik Björk upp ert kök/bad.
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00762-37
762-37 66 91
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Hjultorget Västra, Insjön
Tel: 0247–411 24, 072-733 2497, Lars-Erik 072–733 2499
Öppet: vardagar 11.00-18.00, lördagar 11.00-15.00

Vi finns på Facebook
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