
32:a  Vretens Grisproduktion  
     Bästa beöksmål 2017.••Välkomen att titta på grisar med knorr I samarbete
med Michaelssons lantbruk, Siljans Chark o Vretens 
Gårdsgris. Servering av hamburgare o korv från Siljans 
Chark.Visning av sugga med smågrisar och slaktsvin. 
Godisletning i halmborg o gratis traktortur för barnen.  
Öppet lör 10-15.
Betala med swish och kontant.
Hyttvägen 30, Arkhyttan, Stora Skedvi. Utedass.   
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32:b  Lars Difs Honung  •Ljuvlig Skäve honung  500gr burkar 1,5 kg o 3kg 
hinkar säljes. 
Öppet lör 10-15.
Betala med swish och kontant.
Hyttvägen 30, Arkhyttan, Stora Skedvi. Utedass.   
Övriga tider under sommaren: Hemförsäljning 
Hyttvägen 20.
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38.  Widichs Gårdsprodukter från Gustafs••Erbjuder gårdsbaserade ekologiska produkter såsom 
lammkött, färskkorv, rökta delikatesser, mjöl av 
kultursorter, mannagryn, ägg, äppelmust, marmelader 
och honung, allt efter säsong och tillgång. Vi säljer även 
våra egna lammskinn. 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.     
www.widichs.se   Instagram: @widichs
Övriga tider under sommaren:  Butik öppet hela 
sommaren lördagar 12-16. Fältvandring den 21 juli 
14.00 - 17.30
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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.
FB:  Svartviks Gård
Övriga tider under sommaren:  Gårdsförsäljning, ring 
innan tel 0707270610.
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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 Klosterburga-
re. Försäljning hamburgare och egna chorizo. Boka 
köttlådor av gårdens gräsbetesdjur, nöt och får.
Öppet fre, lör och sön 11-15.
Betala med swish.
Kloster 123, Garpenberg. 
www.klostersherrgard.se   FB: klosters herrgård
Övriga tider under sommaren: Boende med frukost 
bokas via telefon eller mail. Ställplats med el och vatten.
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24.  Stjernsund brygghus••Provsmakningspub i vår  fd. transformatorstation.
Öppet lör 16-18 samt 18 - 20.30   Bordsbokning 
070-2102032 eller peter@stjernsundbrygghus.se
Betala med kort och swish.
Stationsallen 16, Stjärnsund.   Toalett  HWC      
www.stjernsundbrygghus.se   FB: stjernsundbrygghus.se
instagram:stjernsundbrygghus.se
Övriga tider under sommaren:  Följ oss på sociala 
medier för öppettider i sommar.
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28.  Sols Gård 
     Bästa beöksmål 2020.••Naturbetande lammproduktion, vi erbjuder lammlådor, 
lammfällar och ull för trädgård och tovning. Det serveras 
lokalproducerad mat och hembakat bröd till kaffet. 
Barnen kan hoppa i hö och träffa lamm.
Öppet lör och sön 10-15.
Betala med swish och kontant.
Långsbyn 140, Långshyttan.  Utedass.
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33.  Skedvi Bröd•••Välkommen till Skedvi Bröd - Sveriges nya mat-
destination med knäckebrödsbageri, saluhall, restau-
rang, mejeri, växthus och kafé. Här bjuds knäckebröds-
upplevelser i trivsam miljö. Närproducerat och 
småskaligt. I växthuset finns grönsaker och blomster. 
Lunch kl 11-15.
Öppet fre 10-18, lör 10-16, sön 11-16.
Betala med kort och kontant.
Landsvägen 38, Stora Skedvi. Toalett.  
www.skedvibrod.se    
FB: Skedvi Bröd   Instagram: skedvibrod
Övriga tider under sommaren: 7/6-11/9 Öppet alla 
dagar mån-fre 10-18, lör 10-16, sön 11-16. Lunch alla 
dagar 11-15. Kvällsöppet i restaurangen fre-lör samt 
under högsommar äv tor. Se hemsida.
I bageriet gräddas bröd fre-lör under Skördefesten, 
övriga delar av året vanligtvis tis-fre.

33.  Skedvi Bröd•••Välkommen till Skedvi Bröd - Sveriges nya mat-
destination med knäckebrödsbageri, saluhall, restau-
rang, mejeri, växthus och kafé. Här bjuds knäckebröds-
upplevelser i trivsam miljö. Närproducerat och 
småskaligt. I växthuset finns grönsaker och blomster. 
Lunch kl 11-15.
Öppet fre 10-18, lör 10-16, sön 11-16.
Betala med kort och kontant.
Landsvägen 38, Stora Skedvi. Toalett.  
www.skedvibrod.se    
FB: Skedvi Bröd   Instagram: skedvibrod
Övriga tider under sommaren: 7/6-11/9 Öppet alla 
dagar mån-fre 10-18, lör 10-16, sön 11-16. Lunch alla 
dagar 11-15. Kvällsöppet i restaurangen fre-lör samt 
under högsommar äv tor. Se hemsida.
I bageriet gräddas bröd fre-lör under Skördefesten, 
övriga delar av året vanligtvis tis-fre.

31:a  Roslunds potatis med Potatistavlan  •Visning av potatisupptagning, sortering och tvättning 
beroende på rådande omständigheter.
Potatistavla för 4:e 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. 
www.roslundspotatis.se 
Övriga tider under sommaren: Från slutet på juli är 
Gårdsbutiken öppen.
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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. 
Instagram:  rainbow_family_farm
Övriga tider under sommaren:  Grönsaks- och honungs-
försäljning under sommaren (självbetjäning)
vard 10-15.
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14.  Bryggeritur Oppigårds••Bryggeritur med möjlighet till provsmakning av öl. 
Samling vid det röda bryggeriets besökslokal. 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    
www.oppigards.se  
FB: oppigards   Instagram: oppigardsbryggeri
Övriga tider under sommaren:  Pubkvällar v 27-31 tis, 
ons och tors. kl 17:00-20:00 , bordsbokning på vår 
hemsida www.oppigards.com. Bryggeriturer tis-fre under 
v 27-31 kl 14:00 . Samling Röda bryggeriets besökslokal. 
Kostnad 150:-/ vuxna och 25:-/barn. Ev provsmaknings-
bricka med öl tillkommer.
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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.
FB: Nås Gårdsbutik
Övriga tider under sommaren:  mån-fre 10-17, 
lör-sön 10-14.
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26.  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. 
FB: Myggs Musteri
Övriga tider under sommaren:  Mustning av äpplen 
på helger från mitten av augusti.. Tidsbokning 0225 
65033. Försäljning av äppelmust från kylskåp vid 
vägkanten.
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31: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. 
FB: Moffa Burger  Instagram: moffa_burger 
Övriga tider under sommaren: Det varierar men 
uppdateras på våra sociala medier.
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27.   Brukshotellet Långshyttan••Välkomna till oss på Brukshotellet Långshyttan för en 
afternoon tea med härliga lokala råvaror och besök i vår 
historiska miljö. 
Öppet fre - lör 11-18.
Betala med kort och kontant.
Holmgatan 4, Långshyttan.   Toalett.
www.brukshotellet.se
FB och Instagrem:  brukshotellet 
Övriga tider under sommaren: Afternoon Tea med lokala 
råvaror. Ställplats utan el.

27.   Brukshotellet Långshyttan••Välkomna till oss på Brukshotellet Långshyttan för en 
afternoon tea med härliga lokala råvaror och besök i vår 
historiska miljö. 
Öppet fre - lör 11-18.
Betala med kort och kontant.
Holmgatan 4, Långshyttan.   Toalett.
www.brukshotellet.se
FB och Instagrem:  brukshotellet 
Övriga tider under sommaren: Afternoon Tea med lokala 
råvaror. Ställplats utan el.

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 smakupplevelser.  Flera nyheter.  
Kika in i produktionen.  Vi serverar lunch och fika där 
våra senaper ingår.
Öppet lör 10-16 och sön 11-16. 
Betala med swish och kontant. Toalett och laddstolpe.
Guldleden 1 (ingång från torget), Garpenberg. 
www.LissEllas-senap.se med webbshop.
 FB:  LissEllas senap  Instagram: lissellas.senap
Övriga tider under sommaren:  Upptäck senap 11/7 - 
4/8 öppet mån-tor 10-15. Fri entré. Även hela sortimen-
tet hos pizzerian intill, öppet 10-21 alla dagar.
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4. Lisasgården••Lisasgården är ett ekologiskt och regenerativt småbruk 
med djurhållning, trädgård, gårdsslakteri och butik. Här 
finns höns och 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.
www.lisasgarden.se      FB: @lisasgardensekosystem
Instagram @lisasgarden_dalarna
Övriga tider: Öppet vid förfrågan
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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.
www.dalamat.se/lindgarden  
FB: Lindgårdens Hembageri
Övriga tider under sommaren: Bageriet ond-fred 
12-17, lörd 11-14  Kaféet fred 12-17, lörd 11-14. 
Semesterstängt 17 jul - 10 aug.
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34.  Stora Skedvi Hembygdsgård••Skördemarknad och Café
Öppet lör 10-16.
Betala med swish och kontant.
Berndt Hages väg 5, Stora Skedvi.
Handikappanpassad toalett.
www.hembygd.se/stora-skedvi   
FB: Vi som gillar Stora Skedvi
Övriga tider under sommaren:  Sommarcafé 
25/6-14/7 fre-sön 12-17.
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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. 
www.labys.se   FB Instagram: labyschoklad
Övriga tider under sommaren:  
mån-fre 10-18, lör 10-15.
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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. 
www.labys.se   FB Instagram: labyschoklad
Övriga tider under sommaren:  
mån-fre 10-18, lör 10-15.

5.  Karlbo Trädgård•Blommor presenter och färska grönsaker. Marmelader 
och inläggningar på engen odlade råvaror.
Öppet fre 9-18, lör 9-15 och sön 10-15.
Betala med kort, swish och kontant.
Folkaregatan 58, Krylbo.  Toalett.
Övriga tider under sommaren:  Mån-fre 9-18, lör 9-14

5.  Karlbo Trädgård•Blommor presenter och färska grönsaker. Marmelader 
och inläggningar på engen odlade råvaror.
Öppet fre 9-18, lör 9-15 och sön 10-15.
Betala med kort, swish och kontant.
Folkaregatan 58, Krylbo.  Toalett.
Övriga tider under sommaren:  Mån-fre 9-18, lör 9-14

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. 
FB och Instagram: Karlersgarden
Övriga tider under sommaren: Öppet alla dagar med 
självbetjäning.

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. 
FB och Instagram: Karlersgarden
Övriga tider under sommaren: Öppet alla dagar med 
självbetjäning. 35.  Kanel och kummin vedugnsbageri•Vedugnsbakat surdegsbröd, vetebröd, skorpor, 

småkakor m.m.
Öppet fre och lör 10-16, sön 10-15.
Betala med kort, swish och kontant.
Yttersätra 5, Stora Skedvi. Toalett.  
FB:  Kanel och Kummin
Övriga tider under sommaren:  Bakdagar Tisdag - 
lördag. Självbetjäning när bagarna inte är på plats.

35.  Kanel och kummin vedugnsbageri•Vedugnsbakat surdegsbröd, vetebröd, skorpor, 
småkakor m.m.
Öppet fre och lör 10-16, sön 10-15.
Betala med kort, swish och kontant.
Yttersätra 5, Stora Skedvi. Toalett.  
FB:  Kanel och Kummin
Övriga tider under sommaren:  Bakdagar Tisdag - 
lördag. Självbetjäning när bagarna inte är på plats.

23.  Ingelsbo gård                         
     Bästa beöksmål 2013 och 2018.•••KRAV-godkänd gård med dikor, höns, köksträdgård
Försäljning av nötkött, nötkorv, grillad nötkorv, fika,
lekar, käpphästridning.
Öppet fre 14-17, lör och sön 11-17.
Ingelsbo Gård 103, Garpenberg.  Utedass.
www.ingelsbogard.se   FB: ingelsbogard 
Övriga tider under sommaren:  Gårdsbutiken är öppen, 
när vi är hemma. Bo på Lantgård i bagarstugan, 
självhushåll eller R&F. Bokning via mejl 
traute@lindenthal.com eller 070-398 30 23  
Ställplats med och utan el.

23.  Ingelsbo gård                         
     Bästa beöksmål 2013 och 2018.•••KRAV-godkänd gård med dikor, höns, köksträdgård
Försäljning av nötkött, nötkorv, grillad nötkorv, fika,
lekar, käpphästridning.
Öppet fre 14-17, lör och sön 11-17.
Ingelsbo Gård 103, Garpenberg.  Utedass.
www.ingelsbogard.se   FB: ingelsbogard 
Övriga tider under sommaren:  Gårdsbutiken är öppen, 
när vi är hemma. Bo på Lantgård i bagarstugan, 
självhushåll eller R&F. Bokning via mejl 
traute@lindenthal.com eller 070-398 30 23  
Ställplats med och utan el.

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. 
www.dalamat.se/hilden    FB: Hildens Handelsträdgård
Övriga tider under sommaren: Mars-juni. mån-fre 9-18, 
lör 9-15.  Juli mån-fre 9-17.

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. 
www.dalamat.se/hilden    FB: Hildens Handelsträdgård
Övriga tider under sommaren: Mars-juni. mån-fre 9-18, 
lör 9-15.  Juli mån-fre 9-17.

39.  Gustafs Bröd••Bageri och café där allt bakas på plats och från 
grunden, allt från smörgåsar till gobitar.
Öppet fre 6-17 och lör 6-14.
Betala med kort, swish och kontant.
Soldatvägen 2, Gustafs.  Toalett.
FB Instagram:  Gustafs Bröd
Övriga tider under sommaren: Tis-fred 6-17, lör 6-17.

39.  Gustafs Bröd••Bageri och café där allt bakas på plats och från 
grunden, allt från smörgåsar till gobitar.
Öppet fre 6-17 och lör 6-14.
Betala med kort, swish och kontant.
Soldatvägen 2, Gustafs.  Toalett.
FB Instagram:  Gustafs Bröd
Övriga tider under sommaren: Tis-fred 6-17, lör 6-17.

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.
www.gradomejeri.se      FB:  Grådö Mejeri
Instagram: grado_mejeri

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.
www.gradomejeri.se      FB:  Grådö Mejeri
Instagram: grado_mejeri

2.  Getgården••Getgården har tema pumpor och äpplen, även själv-
plock! 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.
www.getgardens-cafe-cykel-och-kanotuthyrning
FB: Getgårdens café  Insta: getgardenscafe
Övriga under sommaren: Trädgårdscafé, loppis och 
getsafari fre-sön 12-17. Bo på lantgård boka genom 
Airbnb  (abnb.me/o1t4kU001pb).  Ställplats utan el.

2.  Getgården••Getgården har tema pumpor och äpplen, även själv-
plock! 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.
www.getgardens-cafe-cykel-och-kanotuthyrning
FB: Getgårdens café  Insta: getgardenscafe
Övriga under sommaren: Trädgårdscafé, loppis och 
getsafari fre-sön 12-17. Bo på lantgård boka genom 
Airbnb  (abnb.me/o1t4kU001pb).  Ställplats utan el.

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.
Övriga tider under sommaren: Fre 13-15  1 jun - 9 sept 
har vi försäljning av lokal mat och hantverk.

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.
Övriga tider under sommaren: Fre 13-15  1 jun - 9 sept 
har vi försäljning av lokal mat och hantverk.

7. Folkärna gammelgård••Försäljning av skördealster i mån av tillgång.  Kaffeser-
vering. Hembakt tunnbröd serveras med grillad korv o 
potatissallad. Hantverks, hemslöjdsförsäljning m.m.  
Museerna öppna.
Öppet lör, sön 10 - 15.
Gammelgården, Folkärna.
Övriga tider under sommaren: Sön 2/7 - 31/7  10-15.

7. Folkärna gammelgård••Försäljning av skördealster i mån av tillgång.  Kaffeser-
vering. Hembakt tunnbröd serveras med grillad korv o 
potatissallad. Hantverks, hemslöjdsförsäljning m.m.  
Museerna öppna.
Öppet lör, sön 10 - 15.
Gammelgården, Folkärna.
Övriga tider under sommaren: Sön 2/7 - 31/7  10-15.

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.
www.folkarebi.se

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.
www.folkarebi.se

36.  Gamla Snickeriet Ka�erosteri••Vi fyller upp hyllorna i rosteributiken med nyrostat 
hantverkskaffe! Varmt välkommen att besöka vårt 
kafferosteri i Säter! 
Öppet fre 12-15, lör 10-15 och sön 11-15.
Betala med kort och swish. 
Fabriksgatan 7, Säter.  Parkering Folkets Hus. 
www.gamlasnickeriet.se   med webbshop
Instagram:  @gamla.snickeriet.kafferosteri

36.  Gamla Snickeriet Ka�erosteri••Vi fyller upp hyllorna i rosteributiken med nyrostat 
hantverkskaffe! Varmt välkommen att besöka vårt 
kafferosteri i Säter! 
Öppet fre 12-15, lör 10-15 och sön 11-15.
Betala med kort och swish. 
Fabriksgatan 7, Säter.  Parkering Folkets Hus. 
www.gamlasnickeriet.se   med webbshop
Instagram:  @gamla.snickeriet.kafferosteri

29.  Dala-ägg/Byns gårdar•Välkommen att besöka Backåkers hönseri och våra 
frigående utehöns. Nyproducerade ägg finns till försälj-
ning.
Öppet lör och sön 10-15.
Betala med swish och kontant.
Svinö 175, Dala Husby.
FB och Instagram: Byns gårdar

29.  Dala-ägg/Byns gårdar•Välkommen att besöka Backåkers hönseri och våra 
frigående utehöns. Nyproducerade ägg finns till försälj-
ning.
Öppet lör och sön 10-15.
Betala med swish och kontant.
Svinö 175, Dala Husby.
FB och Instagram: Byns gårdar

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.
www.cafewahlman.se  FB: caféwahlman
Övriga tider under sommaren: Mån-fre 7-17, lör 8-15.

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.
www.cafewahlman.se  FB: caféwahlman
Övriga tider under sommaren: Mån-fre 7-17, lör 8-15.

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.
www.hembygd.se/by   FB: By Hembygdsgård
Övriga tider under sommaren:  
Midsommarfirande, Sommarteater Madicken lör 9/7 
och sön 10/7 Tiderna finns på hemsidan.

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.
www.hembygd.se/by   FB: By Hembygdsgård
Övriga tider under sommaren:  
Midsommarfirande, Sommarteater Madicken lör 9/7 
och sön 10/7 Tiderna finns på hemsidan.

25.   Skördemarknad Stjärnsund•Matmarknad runt bruksdammen. Lokalproducerad mat, 
grönsaker, rökt fisk, korv, ost mm. 
Öppet lör 11-15. 
Bruksallén 29, Stjärnsund.  
www.stjarnsund.com
Övriga tider under sommaren:  Öppet i säsong lör 
11-14.

25.   Skördemarknad Stjärnsund•Matmarknad runt bruksdammen. Lokalproducerad mat, 
grönsaker, rökt fisk, korv, ost mm. 
Öppet lör 11-15. 
Bruksallén 29, Stjärnsund.  
www.stjarnsund.com
Övriga tider under sommaren:  Öppet i säsong lör 
11-14.

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. 
www.dalamat.se/brants
Övriga tider under sommaren: Självplock jordgubbar 
och hallon. Se öppettider på fb Brandts jordgubbar och 
grönsaker.

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. 
www.dalamat.se/brants
Övriga tider under sommaren: Självplock jordgubbar 
och hallon. Se öppettider på fb Brandts jordgubbar och 
grönsaker.

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.
www.bornsgard.se
Övriga tider under sommaren: Småstugor, veckovis 
på levande lantgård.  Bokning 070-560 11 25

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.
www.bornsgard.se
Övriga tider under sommaren: Småstugor, veckovis 
på levande lantgård.  Bokning 070-560 11 25

3.  Blomsterlycka Gård••Mysigt lantligt café med bakverk och lättare förtäring, 
inredningsbutik, försäljning av grönsaker samt i mån av 
tillgång, snittblomsodling med självplock.
Öppet fre - lör - sön 11-16.
Betala med swish och kontant.
Storbyn 1, By Kyrkby.  Toalett.
www.blomsterlyckagard.se  FB: Blomsterlycka 
Gård   Insta: blomsterlyckagard
Övriga tider under sommaren: Fre-sön 11-16

3.  Blomsterlycka Gård••Mysigt lantligt café med bakverk och lättare förtäring, 
inredningsbutik, försäljning av grönsaker samt i mån av 
tillgång, snittblomsodling med självplock.
Öppet fre - lör - sön 11-16.
Betala med swish och kontant.
Storbyn 1, By Kyrkby.  Toalett.
www.blomsterlyckagard.se  FB: Blomsterlycka 
Gård   Insta: blomsterlyckagard
Övriga tider under sommaren: Fre-sön 11-16

30.  Björnens ekogrönsaker••Vi  bjuder på försäljning av Biodynamiska (Demeter) 
grönsaker, kryddor, tee-kryddor och förädlade grönsaker. 
Äppelkaka och kaffe alla dagar. Grönsakssoppa med 
hembakat bröd och kall buffé serveras lör.-sön. Kolla på 
odlingar. Barnaktiviteter, klappar getter och kolla på 
höns. Tipspromenad mm. Vinn en jätte squash om du 
gissar vikten rätt. Jag vill gärna så för framtiden: alla 
som vill vara med är välkomna att så Dinkel för hand 
med mig. 
Öppet fre 15-18. Lör 11-18. Sön 11-16.
Betala med swish och kontant.
Berga 118, Dala Husby. Utedass.
FB: Björnens ekogrönsaker
Övriga tider under sommaren: Gårdsbutik har öppet 
alla dagar 10-19

30.  Björnens ekogrönsaker••Vi  bjuder på försäljning av Biodynamiska (Demeter) 
grönsaker, kryddor, tee-kryddor och förädlade grönsaker. 
Äppelkaka och kaffe alla dagar. Grönsakssoppa med 
hembakat bröd och kall buffé serveras lör.-sön. Kolla på 
odlingar. Barnaktiviteter, klappar getter och kolla på 
höns. Tipspromenad mm. Vinn en jätte squash om du 
gissar vikten rätt. Jag vill gärna så för framtiden: alla 
som vill vara med är välkomna att så Dinkel för hand 
med mig. 
Öppet fre 15-18. Lör 11-18. Sön 11-16.
Betala med swish och kontant.
Berga 118, Dala Husby. Utedass.
FB: Björnens ekogrönsaker
Övriga tider under sommaren: Gårdsbutik har öppet 
alla dagar 10-19

37.  Bergstrand Cigars 
        Bästa beöksmål 2021.••Från frö till färdig cigarr! Besök världens nordligaste 
cigarrproducent. 2021 års vinnare som bästa besöksmål.
Korvgrillning.
Öppet fre, lör och sön 12-16
Betala med swish och kontant.
Rönningen 39, Säter.  Utedass.
www.bergstrandcigars.se   
Övriga tider under sommaren:  Gårdsbutiken öppen 
tis-fre 15-18:00, lör 12:00-15:00. B&B bokas via Visit 
Dalarna eller via bergstrandcigars.se

37.  Bergstrand Cigars 
        Bästa beöksmål 2021.••Från frö till färdig cigarr! Besök världens nordligaste 
cigarrproducent. 2021 års vinnare som bästa besöksmål.
Korvgrillning.
Öppet fre, lör och sön 12-16
Betala med swish och kontant.
Rönningen 39, Säter.  Utedass.
www.bergstrandcigars.se   
Övriga tider under sommaren:  Gårdsbutiken öppen 
tis-fre 15-18:00, lör 12:00-15:00. B&B bokas via Visit 
Dalarna eller via bergstrandcigars.se

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.  
www.agromusica.se
Övriga tider under sommaren:  Säljer på marknader.

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.  
www.agromusica.se
Övriga tider under sommaren:  Säljer på marknader.

�����������
Producent, ibland med gårdsbutik.

Marknad, butik. Med lokala producenter,

Café, restaurang. Med lokal mat på menyn.

Boende, med lokalmatsfrukost.


