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4. Lisasgården
Lisasgården är ett ekologiskt och regenerativt 
småbruk med djurhållning, trädgård, gårdsslakte-
ri och butik. Här finns höns, annat fjäderfä, kor, 
får, kaniner, marsvin och hästar. Kaffe och kaka. 
Öppet fre - lör - sön 10-16.
Rotfallet 24, Krylbo. Betala med swish och kort.
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5.  Karlbo Trädgård
Blommor presenter och färska grönsaker. 
Marmelader och inläggningar på egen odlade 
råvaror.
Öppet fre 9-18, lör 9-15 och sön 10-15.
Betala med kort, swish och kontant.
Folkaregatan 58, Krylbo.  Toalett.
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2.  Getgården
Getgården har tema pumpor och äpplen, även 
självplock! På Getgårdens Café kommer vi att 
bjuda på pumpasoppa samt olika äppelkakor. 
Parkera gärna mittemot, på södra delen av 
Hembygdsgårdens parkering.
Öppet lör och sön 12-17.
Betala med kort, swish och kontant.
Djupvik 8, By Kyrkby.  Toalett.

2.  Getgården
Getgården har tema pumpor och äpplen, även 
självplock! På Getgårdens Café kommer vi att 
bjuda på pumpasoppa samt olika äppelkakor. 
Parkera gärna mittemot, på södra delen av 
Hembygdsgårdens parkering.
Öppet lör och sön 12-17.
Betala med kort, swish och kontant.
Djupvik 8, By Kyrkby.  Toalett.

7. Folkärna gammelgård
Försäljning av skördealster i mån av tillgång.  
Kaffeservering. Hembakt tunnbröd serveras med 
grillad korv o potatissallad. Hantverks, hemslöjds-
försäljning m.m.  Museerna öppna.
Öppet lör, sön 10 - 15.
Gammelgården, Folkärna.
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6.  Folkare biodlarförening
Kom och titta på de myllrande binas värld.
Öppet sön 11-16.
Betala med swish i första hand och kontant.
Kungsgården, Folkärna.  Utedass.
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1.  By Hembygdsgård 
Café och lunchservering. Marknad på tunet.  
Öppet lör och sön 10-15.  Toalett.
Djupvik 12, By Kyrkby.  
Handikapanpassad med hiss.
Betala med swish och kontant.

1.  By Hembygdsgård 
Café och lunchservering. Marknad på tunet.  
Öppet lör och sön 10-15.  Toalett.
Djupvik 12, By Kyrkby.  
Handikapanpassad med hiss.
Betala med swish och kontant.

9.  Borns gård
Kraväggsproduktion. Äggboden öppen med 
ägg och gårdens produkter. Servering. 
Tipspromenad, även för barn. 
Öppet lör och sön 10-16
Betala med swish och kontant.
Grytnäs Born 1, Hedemora. Toalett.
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3.  Blomsterlycka Gård
Mysigt lantligt café med bakverk och lättare 
förtäring, inredningsbutik, försäljning av 
grönsaker samt i mån av tillgång, snittblomsod-
ling med självplock.
Öppet fre - lör - sön 11-16.
Betala med swish och kontant.
Storbyn 1, By Kyrkby.  Toalett.
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8.  Agro Musica
Provsmak och försäljning av marmelad, gelé, 
chutney m.m. från gårdens frukt och bärodling. 
Blommor, nyplockade och torkade. Enkel 
kaffeservering.
Öppet lör och sön 10-16.
Betala med kort, swish och kontant.
Stusshyttan 60, Avesta.
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12.  Nås gårdsbutik
Gårdsbutik i vackra Nås i Hedemora. Förädling 
med bultande hjärta för intressanta och 
annorlunda smaker. Även ägg året runt, 
grönsaker, hembakat. Låt dig inspireras av vad 
naturens magiska smaker har att erbjuda! 
Gården har ekologiskt kretsloppstänk. Här finns 
höns, ankor och grönsaksodling. Kaffe, saft, 
hembakat finns under skördefesten.
Öppet fre 10-17, lör och sön 10-15.
Betala med swish och kontant.
Nås 253, Hedemora.
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10.  Lindgårdens bageri och kafé
Gårdsbageri med hembakat bröd. Vi bakar 
bullar, 
mjuka kakor, småkakor, matbröd m m som vi 
säljer i butiken. I kaféet serverar vi, förutom vårt 
goda bröd, också smörgåsar.
Öppet fre 12-17, lör 11-15.
Betala med kort, Swish och kontant.
Grådövägen 29,  Hedemora.  Toalett.
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13.  Hildéns handelsträdgård
Vi odlar tomat och gurka och har ett stort 
sortiment växter till trädgården: kryddväxter, 
perenner, buskar, träd, rosor mm
Öppet fre 9-18, lör 9-15.
Betala med kort, swish och kontant.
Djörkhyttan 136,  Hedemora. 
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11.  Grådö mejeri
Grådö mejeri. Visning av mejeriet och 
försäljning av våra produkter. Sista visningen 
startar en timme innan stängning.
Öppet fre 9-16, lör 9-14. Sista visningen av 
mejeriet startar en timme innan stängning.
Betala med swish och kontant.
Mejerivägen 4,  Hedemora.  Toalett.
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14.  Bryggeritur Oppigårds
Bryggeritur med möjlighet till provsmakning av 
öl. Samling vid det röda bryggeriets besökslo-
kal. Alla i familjen är välkomna men för 
provsmakning av öl är åldersgränsen 18 år. 
Kostnaden bryggeritur vuxna 150:- och barn 
25:- . Ev. kostnad provsmakning av öl 
tillkommer.Öppet fre 14-15:30 och 16 - 17:30.   
Betala med kort, swish och kontant.
Ingvallsbenning, Hedemora   Toalett.
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15.  Labys                                         
Tillverkning av choklad från grunden 
(bean-to-bar). Praliner och chokladkakor med 
lokal smaksättning. 
Öppet fre 10-18, lör 10-15 och sön 11-15.
Betala med kort, swish och kontant.
Myrgatan 3, Hedemora.
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16.  Wahlmans Café & Hantverksbageri
Vi bakar så gott vi kan på lokala & ekologiska 
råvaror från grunden i eget bageri. Hos oss hittar 
ni fika, smörgåsar, mat, sallader och fantastiskt 
bröd att äta här eller köpa med hem. Vi finns i 
det gamla Apoteket från 1760 tillsammans med 
Byggnadsvårdsbutik och blomsteraffär 
Öppet fre 7-17, lör 8-15 och sön 11-15.
Betala med kort, swish och kontant.
Myrgatan 6 / Stora Torget, Hedemora.  
Toalett handikappanpassad.
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20.  Svartviks gård
Biodling. Försäljning av honung, bivax, salvor, 
fårfällar, bokning av höstens lammlådor. Träffa 
vår hund, katt, hedemorahöns och får. Hembakat 
fikabröd  lättare ätbart.
Öppet fre 15-18, lör och sön 11-17.
Betala med swish och kontant.
Norshyttan 122, Hedemora.  Toalett.
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19.   Karlersgårdens Mejeri & Butik                             
       Bästa beöksmål 2019.
Gårdsmejeri och butik med osttillverkning. På 
lördagen erbjuds lättare matservering, fika, ostar, 
grönsaker & ägg. Butiken är öppen dagligen med 
självbetjäning. 
Öppet lör 10-15.
Betala med swish och kontant.
Königshyttan 49, Hedemora.  Utedass. 
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17.  Genuin Dalamarknad i Tviksta
Marknad med lokal mat och hantverk.  Café.
Välkommen!
Priset årets Sködefesthjärta delas ut kl. 14.00
Fre öppet 13-15.
Österbyvägen 16, Hedemora. Tvikstarondellen.
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18.  Brandts jordgubbar och potatis 
Gårdsbutik med nyskördade grönsaker, potatis 
och ev bär.  
Öppet fre, lör, sön  8-18.
Betala med swish och kontant.
Nygårdsvägen 3, Hedemora. Toalett. 
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22:a  Klosters Herrgård        
Välkommen till Klosters herrgård och Engelska 
parken. I den nyrenoverade flygeln serveras kaffe 
och hembakt. Vid träkolsgrillarna serverar våra 
berömda Klosterburgare. Försäljning hamburgare 
och egna chorizo. Boka köttlådor av gårdens 
gräsbetesdjur, nöt och får.
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22:b  Rainbow Family Farm
Kom och köp ekologiska grönsaker, blommor och 
honung producerat i anslutning till engelska parken
vid vackra Klosters Herrgård.
Öppet fre, lör, sön 10-15.
Betala med swish och kontant.
Kloster 123, Garpenberg.
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21.  LissEllas senap          
       Bästa beöksmål 2015.
Mathantverk som lett till 15 VM-guld i senap.  Vi 
gör senaper, dressingar, såser och kryddmix/rub. 
Många oväntade och spännande smakupplevel-
ser.  Flera nyheter.  Kika in i produktionen.  Vi 
serverar lunch och fika där våra senaper ingår.

21.  LissEllas senap          
       Bästa beöksmål 2015.
Mathantverk som lett till 15 VM-guld i senap.  Vi 
gör senaper, dressingar, såser och kryddmix/rub. 
Många oväntade och spännande smakupplevel-
ser.  Flera nyheter.  Kika in i produktionen.  Vi 
serverar lunch och fika där våra senaper ingår.

23.  Ingelsbo gård                         
     Bästa beöksmål 2013 och 2018.
KRAV-godkänd gård med dikor, höns, köksträd-
gård. Försäljning av nötkött, nötkorv, grillad 
nötkorv, fika, johannasweco.se
lekar, käpphästridning.
Öppet fre 14-17, lör och sön 11-17.
Ingelsbo Gård 103, Garpenberg.  Utedass.
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