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2.  Storgårds i Bäckeby   INSTÄLLT2.  Storgårds i Bäckeby   INSTÄLLT

3.   Folkare bioodlarförening
Kom och "surra" med oss och våra flitiga bin. 
Gå en tipspromenad i Bigården. Honung och 
fika finns till försäljning. 
Öppet sön 11-15.
Betala med swish och kontant.
Kungsgården, Folkärna.  Utedass.

3.   Folkare bioodlarförening
Kom och "surra" med oss och våra flitiga bin. 
Gå en tipspromenad i Bigården. Honung och 
fika finns till försäljning. 
Öppet sön 11-15.
Betala med swish och kontant.
Kungsgården, Folkärna.  Utedass.

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

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

4.  Tvåkullor på Karlfeldtsgården
                  med höstväxtmarknad    
Välkommen till den svenska nationalskalden 
och nobelpristagaren i litteratur Erik Axel 
Karlfeldts barndomshem.  Här erbjuder vi mat 
och fika inne eller i vår fina trädgård.
Öppet fre, lör, sön 10-17.
Betala med swish och kort.
Brunnbäcksvägen 50, Karlbo.   Toalett.
På lör 10-14 har Södra Dalarnas Trädgårdsfören-
ing höstväxtmarknad där föreningens medlem-
mar säljer växter, grönsaker , frukt mm

4.  Tvåkullor på Karlfeldtsgården
                  med höstväxtmarknad    
Välkommen till den svenska nationalskalden 
och nobelpristagaren i litteratur Erik Axel 
Karlfeldts barndomshem.  Här erbjuder vi mat 
och fika inne eller i vår fina trädgård.
Öppet fre, lör, sön 10-17.
Betala med swish och kort.
Brunnbäcksvägen 50, Karlbo.   Toalett.
På lör 10-14 har Södra Dalarnas Trädgårdsfören-
ing höstväxtmarknad där föreningens medlem-
mar säljer växter, grönsaker , frukt mm

5.  Karlbo Trädgård
Karlbo trädgård håller öppet och säljer blandade 
egenodlade grönsaker och olika grönsaksrör-
or/inläggningar. Enklare förtäring.
Öppet fre 9-18, lör 9-15 och sön 10-15.
Betala med kort, swish, kontant och faktura
Folkaregatan 58, Krylbo.  Toalett.

5.  Karlbo Trädgård
Karlbo trädgård håller öppet och säljer blandade 
egenodlade grönsaker och olika grönsaksrör-
or/inläggningar. Enklare förtäring.
Öppet fre 9-18, lör 9-15 och sön 10-15.
Betala med kort, swish, kontant och faktura
Folkaregatan 58, Krylbo.  Toalett.

6.  Agro Musica 
Provsmak och försäljning av marmelad, gelé, 
chutney m.m. från gårdens frukt och bärodling. 
Blommor, nyplockade och torkade. Enkel 
servering med egna produkter.
Öppet lör och sön 10-16.
Betala med kort, swish och kontant.
Stusshyttan 60, Avesta.  

6.  Agro Musica 
Provsmak och försäljning av marmelad, gelé, 
chutney m.m. från gårdens frukt och bärodling. 
Blommor, nyplockade och torkade. Enkel 
servering med egna produkter.
Öppet lör och sön 10-16.
Betala med kort, swish och kontant.
Stusshyttan 60, Avesta.  

7.  Grönsaker Norr Nävde
Ekologiskt odlade grönsaker och blommor från 
friland och växthus.  Fre på Genuin Dalamarknad. 
Öppet lör 10-15.
Betala med swish och kontant.
Norr Nävde 7, Avesta.

7.  Grönsaker Norr Nävde
Ekologiskt odlade grönsaker och blommor från 
friland och växthus.  Fre på Genuin Dalamarknad. 
Öppet lör 10-15.
Betala med swish och kontant.
Norr Nävde 7, Avesta.

8.  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.

8.  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.

9.  Nås gårdsbutik
Gårdsbutik i vackra Nås i Hedemora. Förädling 
med hjärta för intressanta och annorlunda 
smaker. Även ägg, hembakat, grönsaker. Gården 
har ekologiskt kretsloppstänk. Här finns höns, 
ankor, får och grönsaksodling. Fika finns under 
skördefesten.
Öppet fre 10-17, lör och sön 10-15.
Betala med swish och kontant.
Nås 253, Hedemora.

9.  Nås gårdsbutik
Gårdsbutik i vackra Nås i Hedemora. Förädling 
med hjärta för intressanta och annorlunda 
smaker. Även ägg, hembakat, grönsaker. Gården 
har ekologiskt kretsloppstänk. Här finns höns, 
ankor, får och grönsaksodling. Fika finns under 
skördefesten.
Öppet fre 10-17, lör och sön 10-15.
Betala med swish och kontant.
Nås 253, Hedemora.

10.  Hildéns handelsträdgård
Trädgård med stort sortiment.  Tomater o gurkor.
Öppet fre 9-18, lör 9-13.
Betala med kort, swish och kontant.
Djörkhyttan 136,  Hedemora. 

10.  Hildéns handelsträdgård
Trädgård med stort sortiment.  Tomater o gurkor.
Öppet fre 9-18, lör 9-13.
Betala med kort, swish och kontant.
Djörkhyttan 136,  Hedemora. 

11.  Oppigårds bryggeri
Pubkväll i skördetid. Provsmakning av vårt öl i 
vår besökslokal. Möjlighet att prova bl a 
Kellerbier brygd med Dalamalt. Lättare tilltugg. 
Ej visning av bryggeriet. Anmälan via hemsidan. 
Öppet fre 17-20   
Betala med kort, swish och kontant.
Ingvallsbenning, Hedemora   Toalett      

11.  Oppigårds bryggeri
Pubkväll i skördetid. Provsmakning av vårt öl i 
vår besökslokal. Möjlighet att prova bl a 
Kellerbier brygd med Dalamalt. Lättare tilltugg. 
Ej visning av bryggeriet. Anmälan via hemsidan. 
Öppet fre 17-20   
Betala med kort, swish och kontant.
Ingvallsbenning, Hedemora   Toalett      

12.  Wahlmans Hantverksbageri & Café
Stenungs bageri med bröd fika och mat i 
fantastisk miljö. Lokala råvaror, vi producerar 
allt från grunden. Handikappvänligt. Vi har 
mycket att välja på av gluten, laktos , raw, 
vegetariskt och vegansk.
Öppet fre 7-17, lör 8-15 och sön 11-15.
Betala med kort, swish och kontant.
Myrgatan 6 / Stora Torget, Hedemora.  
Toalett handikappanpassad.

12.  Wahlmans Hantverksbageri & Café
Stenungs bageri med bröd fika och mat i 
fantastisk miljö. Lokala råvaror, vi producerar 
allt från grunden. Handikappvänligt. Vi har 
mycket att välja på av gluten, laktos , raw, 
vegetariskt och vegansk.
Öppet fre 7-17, lör 8-15 och sön 11-15.
Betala med kort, swish och kontant.
Myrgatan 6 / Stora Torget, Hedemora.  
Toalett handikappanpassad.

13.   Labys                                         
Praliner och chokladkakor egen tillverkning med 
stor andel lokala råvaror. Frystorkning av lokala 
bär och frukter. Provsmakning av våra egna 
produkter.
Öppet fre 10-18, lör 10-15 och sön 11-15.
Betala med kort, swish och kontant.
Myrgatan 3, Hedemora. 

13.   Labys                                         
Praliner och chokladkakor egen tillverkning med 
stor andel lokala råvaror. Frystorkning av lokala 
bär och frukter. Provsmakning av våra egna 
produkter.
Öppet fre 10-18, lör 10-15 och sön 11-15.
Betala med kort, swish och kontant.
Myrgatan 3, Hedemora. 

14.  Genuin Torghandel i Tviksta
Marknad med lokl mat och hantverk.
Priset årets Sködefesthjärta delas ut kl. 14.00
Fre öppet 13-16.
Österbyvägen 16, Hedemora. Tvikstarondellen.

14.  Genuin Torghandel i Tviksta
Marknad med lokl mat och hantverk.
Priset årets Sködefesthjärta delas ut kl. 14.00
Fre öppet 13-16.
Österbyvägen 16, Hedemora. Tvikstarondellen.

15.  Brandts jordgubbar och potatis 
Gårdsbutik fylld med nyskördade grönsaker 
och jordgubbar,hallon. Fre på Genuin 
Dalamarknad.  
Öppet fre, lör, sön  8-18.
Betala med swish och kontant.
Nygårdsvägen 3, Hedemora. Toalett. 

15.  Brandts jordgubbar och potatis 
Gårdsbutik fylld med nyskördade grönsaker 
och jordgubbar,hallon. Fre på Genuin 
Dalamarknad.  
Öppet fre, lör, sön  8-18.
Betala med swish och kontant.
Nygårdsvägen 3, Hedemora. Toalett. 

16.   Karlersgårdens Mejeri & Butik                             
         Bästa besöksmål 2019
Gårdsmejeri som tillverkar olika ostar av 
KRAV-mjölk. På gården finns en tillitsbutik 
med försäljning av ostar, ägg, must och 
grönsaker. På lördagen serveras det Eldost-
wraps, smörgåsar, ostkaka och rabarberpaj.
Öppet lör 10-16.
Betala med swish och kontant.
Königshyttan 49, Hedemora. 

16.   Karlersgårdens Mejeri & Butik                             
         Bästa besöksmål 2019
Gårdsmejeri som tillverkar olika ostar av 
KRAV-mjölk. På gården finns en tillitsbutik 
med försäljning av ostar, ägg, must och 
grönsaker. På lördagen serveras det Eldost-
wraps, smörgåsar, ostkaka och rabarberpaj.
Öppet lör 10-16.
Betala med swish och kontant.
Königshyttan 49, Hedemora. 

17 a & b   Svampkurser Elles Utemat
Svampkurser med svampprovning för nybörjare 
med Elles Utemat!  Vill du lära dig känna igen 
fler arter och utforska svamparna kulinariska 
värld? Häng med! Tillsammans går vi ut i 
skogen och lär oss plocka goda matsvampar. 
Sedan förkovrar vi oss i smak och konsistens på 
en svampprovning över öppen eld, där vi tillagar 
vad vi hittat. Tänk på lämplig klädsel.
OBS  Endast förbokning: www.ellesutemat.se
a. Fre 16-20.30  Kurs med start vid Karlersgår-
den. Königshyttan 49, Hedemora. 
b. Lör 16-20.30  Kurs med start vid Ingelsbo 
gård. Ingelsbo Gård 103, Garpenberg.

17 a & b   Svampkurser Elles Utemat
Svampkurser med svampprovning för nybörjare 
med Elles Utemat!  Vill du lära dig känna igen 
fler arter och utforska svamparna kulinariska 
värld? Häng med! Tillsammans går vi ut i 
skogen och lär oss plocka goda matsvampar. 
Sedan förkovrar vi oss i smak och konsistens på 
en svampprovning över öppen eld, där vi tillagar 
vad vi hittat. Tänk på lämplig klädsel.
OBS  Endast förbokning: www.ellesutemat.se
a. Fre 16-20.30  Kurs med start vid Karlersgår-
den. Königshyttan 49, Hedemora. 
b. Lör 16-20.30  Kurs med start vid Ingelsbo 
gård. Ingelsbo Gård 103, Garpenberg.

18.  Svartviks gård
Biodling. Försäljning av honung,salvor,bivax-
,våra fårskinn och förbokning av lammlådor. 
Träffa våra djur: katt, hund, 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.

18.  Svartviks gård
Biodling. Försäljning av honung,salvor,bivax-
,våra fårskinn och förbokning av lammlådor. 
Träffa våra djur: katt, hund, 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.

19.  LissEllas senap          
       Bästa besöksmål 2015
Mathantverk med smaken i centrum. Senaper, 
dressingar, såser och kryddmix/rub. Många 
oväntade och spännande smakupplevelser.  
Flera nyheter. Lunch och fika med senap.
Öppet lör 10-16 och sön 11-16.
Betala med swish och kontant. 
Kortbetalning och toalett i pizzerian intill. 
Guldleden 1, Garpenberg.

19.  LissEllas senap          
       Bästa besöksmål 2015
Mathantverk med smaken i centrum. Senaper, 
dressingar, såser och kryddmix/rub. Många 
oväntade och spännande smakupplevelser.  
Flera nyheter. Lunch och fika med senap.
Öppet lör 10-16 och sön 11-16.
Betala med swish och kontant. 
Kortbetalning och toalett i pizzerian intill. 
Guldleden 1, Garpenberg.

20:a  Klosters Herrgård        
Välkomna att besöka Kloster herrgård. Vi 
serverar hamburgare från gården båda dagarna. 
Försäljning av köttdetaljer och chark. Besök 
gärna engelska parken och köp dina grönsaker 
direkt från Tyler´s grönsaksland.
Öppet lör och sön 11-15.
Betala med swish och kontant.
Kloster 123, Garpenberg. 

20:a  Klosters Herrgård        
Välkomna att besöka Kloster herrgård. Vi 
serverar hamburgare från gården båda dagarna. 
Försäljning av köttdetaljer och chark. Besök 
gärna engelska parken och köp dina grönsaker 
direkt från Tyler´s grönsaksland.
Öppet lör och sön 11-15.
Betala med swish och kontant.
Kloster 123, Garpenberg. 

20: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 10-18.
Betala med swish och kontant.
Kloster 123, Garpenberg. 
Instagram:  rainbow_family_farm

20: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 10-18.
Betala med swish och kontant.
Kloster 123, Garpenberg. 
Instagram:  rainbow_family_farm

21.  Ingelsbo gård                         
        Bästa beöksmål 2013 och 2018
Ekologisk mjölkgård.  Försäljning av KRAV 
nötkött, nötkorv, grillad korv och kalvdans.  
Hämtning av mjölkkorna från hagen till 
mjölkningen kl. 16. 
Öppet fre 14-17, lör och sön 11-17.
Ingelsbo Gård 103, Garpenberg.  Utedass.

21.  Ingelsbo gård                         
        Bästa beöksmål 2013 och 2018
Ekologisk mjölkgård.  Försäljning av KRAV 
nötkött, nötkorv, grillad korv och kalvdans.  
Hämtning av mjölkkorna från hagen till 
mjölkningen kl. 16. 
Öppet fre 14-17, lör och sön 11-17.
Ingelsbo Gård 103, Garpenberg.  Utedass.

25.  Myggs Musteri
Visning av musteriet. Provsmakning och 
försäljning av äppelmust.
Öppet lör 11-16. Sön 11-15.
Betala med swish och kontant.
Rörshyttan Myggs 149, Stjärnsund

25.  Myggs Musteri
Visning av musteriet. Provsmakning och 
försäljning av äppelmust.
Öppet lör 11-16. Sön 11-15.
Betala med swish och kontant.
Rörshyttan Myggs 149, Stjärnsund

24.  Kryddan i tillvaron    
Gårdsbutik i det romantiska Stjärnsund med 
egenproducerade delikatesser. Honung, pollen, 
marmelad, saft, kryddor, théer, chutney, mm. 
Öppet lör 10-16 och sön 11-16.
Betala med kort, swish och kontant.
Bruksallén 29, Stjärnsund. 

24.  Kryddan i tillvaron    
Gårdsbutik i det romantiska Stjärnsund med 
egenproducerade delikatesser. Honung, pollen, 
marmelad, saft, kryddor, théer, chutney, mm. 
Öppet lör 10-16 och sön 11-16.
Betala med kort, swish och kontant.
Bruksallén 29, Stjärnsund. 

23.   Skördemarknad Stjärnsund 
Matmarknad runt bruksdammen. Lokalprodu-
cerad mat, grönsaker, rökt fisk, korv, ost mm. 
Öppet lör 11-15.   Bruksallen 29, Stjärnsund

23.   Skördemarknad Stjärnsund 
Matmarknad runt bruksdammen. Lokalprodu-
cerad mat, grönsaker, rökt fisk, korv, ost mm. 
Öppet lör 11-15.   Bruksallen 29, Stjärnsund

22.  Stjernsund brygghus
Öppet hus lör 11-14 
Pub lör 16-18 samt 18 - 20.30 Bordsbokning 
070-2102032 / peter@stjernsundbrygghus.se
Betala med kort och swish.
Stationsallen 16, Stjärnsund.   Toalett

22.  Stjernsund brygghus
Öppet hus lör 11-14 
Pub lör 16-18 samt 18 - 20.30 Bordsbokning 
070-2102032 / peter@stjernsundbrygghus.se
Betala med kort och swish.
Stationsallen 16, Stjärnsund.   Toalett
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30:b  Vretens Gårdsgris 
Lådor med griskött från gården kan beställas och 
försäljning av frysta styckdelaljer på plats.
Lördag på öppet hus hos Vretens grisproduktion.  
Betala med swish.

30:b  Vretens Gårdsgris 
Lådor med griskött från gården kan beställas och 
försäljning av frysta styckdelaljer på plats.
Lördag på öppet hus hos Vretens grisproduktion.  
Betala med swish.

30:c  Skedvi Honung
Biodlare Lars Difs 076-263 77 98
Lördag på öppet hus hos Vretens grisproduktion.  

30:c  Skedvi Honung
Biodlare Lars Difs 076-263 77 98
Lördag på öppet hus hos Vretens grisproduktion.  

30:a  Vretens Grisproduktion  
          Bästa beöksmål 2017
Välkomen att titta på grisar med knorr. Samarbete
med Michaelssons lantbruk, Siljans Chark o 
Vretens Gårdsgris. Servering av hamburgare o 
korv.Visning av sugga med smågrisar och 
slaktsvin. Godisletning i halmborg o gratis 
traktortur för barnen. Ponnyridning 20 kr/tur. 
Öppet lör 10-15.
Betala med swish och kontant,
Hyttvägen 30, Arkhyttan, Stora Skedvi.  Utedass.

30:a  Vretens Grisproduktion  
          Bästa beöksmål 2017
Välkomen att titta på grisar med knorr. Samarbete
med Michaelssons lantbruk, Siljans Chark o 
Vretens Gårdsgris. Servering av hamburgare o 
korv.Visning av sugga med smågrisar och 
slaktsvin. Godisletning i halmborg o gratis 
traktortur för barnen. Ponnyridning 20 kr/tur. 
Öppet lör 10-15.
Betala med swish och kontant,
Hyttvägen 30, Arkhyttan, Stora Skedvi.  Utedass.

29:b  Mo�a Burger
Hedemoras egen foodtruck, vi serverar smash 
burgare gjorda på lokala råvaror. Att moffa en 
burgare har aldrig varit bättre än såhär. 
Öppet fre, lör och sön 11-14.
Betala med kort och swish.
Orrsta 12, Stora Skedvi. 

29:b  Mo�a Burger
Hedemoras egen foodtruck, vi serverar smash 
burgare gjorda på lokala råvaror. Att moffa en 
burgare har aldrig varit bättre än såhär. 
Öppet fre, lör och sön 11-14.
Betala med kort och swish.
Orrsta 12, Stora Skedvi. 

29:a  Roslunds potatis / Potatistavlan  
Visning av potatisupptagning och sortering 
beroende på rådande omständigheter.
Potatistavla för 3:a gången i Dalarna. 
En unik spännande tavla med potatis i olika 
färger och former.  Hela 20 m2  stor går det åt 
närmare ett ton potatis (kan sen bli djurfoder). 
Konstnären Karl H Kruse från Säter har valt ett 
motiv med stark koppling till bygden.Tavlan 
avtäcks under pompa och ståt fre kl 10.00  
Öppet fre, lör och sön 10-15.
Betala med swish och kontant.
Orrsta 12, Stora Skedvi

29:a  Roslunds potatis / Potatistavlan  
Visning av potatisupptagning och sortering 
beroende på rådande omständigheter.
Potatistavla för 3:a gången i Dalarna. 
En unik spännande tavla med potatis i olika 
färger och former.  Hela 20 m2  stor går det åt 
närmare ett ton potatis (kan sen bli djurfoder). 
Konstnären Karl H Kruse från Säter har valt ett 
motiv med stark koppling till bygden.Tavlan 
avtäcks under pompa och ståt fre kl 10.00  
Öppet fre, lör och sön 10-15.
Betala med swish och kontant.
Orrsta 12, Stora Skedvi

28.  Björnens ekogrönsaker
Försäljning av Biodynamiska (Demeter) 
grönsaker och kryddor. Äppelkaka och kaffe alla 
dagar. Grönsakssoppa serveras lör-sön. Kolla på 
odlingar alla dagar. Barnaktiviteter: Klappa getter 
och kolla på höns. Tipspromenad mm. Vinn en 
jätte squash om du gissar vikten rätt. 
I år vill jag gärna så i framtiden: Alla som vill 
vara med är välkommen att så med dinkelvete för 
hand. 
Öppet fre 15-18. Lör 11-18. Sön 11-16.
Berga 118, Dala Husby. Utedass.
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27.  Sols gård 
     Bästa besöksmål 2020
Naturbetande lammproduktion, vi erbjuder 
lammlådor, lammfällar och ull för trädgård och 
tovning. Det serveras lokalproducerad mat och 
hembakat bröd till kaffet. 
För barnen har vi lamm 
och hundar att träffa.
Öppet lör och sön 10-15.
Betala med swish o kontant.
Långsbyn 140, 
Långshyttan.  
Utedass.
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26.   Långshyttans Brukshotell
Fint hotell.  Middagar på beställning dagen innan, 
0225-600 54 eller info@brukshotellet.se.  
Öppet fre - sön 11-16.  Betala Swish och kontant.
Holmgatan 4, Långshyttan.

26.   Långshyttans Brukshotell
Fint hotell.  Middagar på beställning dagen innan, 
0225-600 54 eller info@brukshotellet.se.  
Öppet fre - sön 11-16.  Betala Swish och kontant.
Holmgatan 4, Långshyttan.

35.  Kvarnfors gårdsbutik
Gårdsbutik med Ekologiskt,  Egenproducerat 
nötkött, ekologiska grönsaker och andra lokala 
varor. Grillade egenproducerade Hamburgare 
med grönsaker från Lisselstugans, fika med 
hembakat bröd. Barnaktiviteter med gosiga djur 
mm. Liten gårdsbutik, kan bli kö utanför.   
Öppet fre, lör och sön 10-18
Kvarnfors Gård 10, Gustafs.  Toalett.
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34.  Lisselstugans Grönsaker
Under skördefesten har vi öppet på vår lilla 
grönsaksgård. Grönsakerna kommer att finnas 
utanför gårdsbutiken under tak. Tillsammans 
med våra grannar erbjuds hamburgare (kött och 
grönsaker från våra gårdar) och barnaktiviteter. 
Öppet fre, lör och sön 10-18.
Betala med swish och kontant.
Kvarnfors Gård 7, Gustafs.  Toalett.
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 33.  Kanel och kummin
Surdegsbröd, goda bullar, småkakor och spröda 
skorpor direkt från vedugnen.
Öppet fre och lör 10-16, sön 10-15.
Betala med kort, swish och kontant.
Yttersätra 5, Stora Skedvi. Toalett.
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32.  Stora Skedvi Hembygdsgård
Skördemarknad och Café
Öppet lör 10-16.
Betala med swish och kontant.
Berndt Hages väg 5, Stora Skedvi.
Handikappanpassad toalett.
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Berndt Hages väg 5, Stora Skedvi.
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31.  Skedvi Bröd
Välkommen till Skedvi Bröd - Sveriges nya 
matdestination med saluhall, restaurang, mejeri, 
växthus, café och knäckebrödsbageri. Närprodu-
cerat och småskaligt, kulinariskt och trivsamt. 
Rymligt både inomhus och utomhus. I växthuset 
erbjuds tomater, gurka, zucchini, buketter mm. 
Öppet fre 10-18, lör 10-16, sön 11-16.
Betala med kort och kontant.
Landsvägen 38, Stora Skedvi. Toalett.
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40.  Borns gård
Kraväggsproduktion. Äggboden öppen med ägg 
och gårdens produkter. Servering. Tipsprome-
nad, även för barn. 
Öppet lör och sön 10-16
Betala med swish och kontant.
Grytnäs Born 1, Hedemora. Toalett.
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39.  Bergstrand Cigars
Bergstrand Cigars är världens nordligaste 
cigarrproducent. Från frö till färdig cigarr, all 
tillverkning sker på gården. Vi kommer att ha 
tipspromenad och korvförsäljning.
Öppet fre, lör och sön 12-16
Betala med swish och kontant.
Rönningen 39, Säter.  Utedass.
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38.  Gamla Snickeriet Ka�erosteri
Välkommen till vårt kafferosteri i gamla 
snickerifabriken! Vi erbjuder kaffe, enklare 
servering, försäljning av hantverkskaffe mm. 
Parkering Folkets Hus, Säter 
Öppet fre, lör och sön 10-15.
Betala med kort, swish och kontant.
Fabriksgatan 7, Säter.  Parkering Folkets Hus.
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37.  Gustafs Bröd
Ett hantverksbageri som jobbar från grunden 
och har allt inom bageri/konditori. Servering.
Öppet fre 6-17 och lör 6-14.
Betala med kort, swish och kontant.
Soldatvägen 2, Gustafs.  Toalett.
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36.  Widichs Gårdsprodukter
Erbjuder gårdsbaserade ekologiska produkter 
såsom lammkött, färskkorv, rökta delikatesser, 
mjöl av kultursorter, mannagryn, ägg, 
äppelmust, marmelader och honung. Lamm-
skinn. Gårdscafé under hela Skördefesten.
Öppet fre 11-17, lör 11-17 och sön 11-15.
Betala med kort och kontant.
Bodarne 19, Gustafs.  Utedass med trappa.     
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