Fotograf: Håkan Olsén

Wålstedts

Dala-Flodhästen

Gårdsbutik

Snidad i Sydafrika, målad i Dala-Floda
av Eva Hermansson.

Färska ekologiska grönskar odlade
på åkrarna i Hagen, Dala-Floda.
Köp nybakat surdegsbröd, färska ägg
och mycket annat. Under sommaren

Köp Dala-Flodhästen här:
-Värdshuset
-Ica
-Finn Olars
-Wålstedts

serveras bondfrukost.
www.walstedtsgard.se

Kulturevent
Hagenfesten

Återkommande jazzfestival.

Operafesten
Operaevenemang med
Anna Eklund Tarantino i spetsen.

Komidsommarkonserterna

Bastu

Flodas rika kultur visas upp i dräkt,
ord och ton. Folkmusik och klassiskt.

www.boka.se/lisskasbastu/info

Hyr vedeldad bastu vid Flosjön, året om.

Yoga

Paddla

Mediyoga, Holistisk yoga och Yinyoga
är yogaformer som hjälper dig att
stanna upp, lyssna inåt och utveckla
din kontakt mellan kropp och sinne,
kropp och själ, kropp och knopp.

I Dala-Floda finns både stilla vatten
och forsar av olika karaktär. Du kan
göra guidade turer och gå kurser på
en eller flera dagar.
www.kajaktiv.se
www.farawayadventures.com

www.yogaihagen.se

Perjonsgården

Fiske
Fina fiskevatten för sommar- och
vinterfiske. Fiskekort köps på ICA.

Cykling

Njut av den fridfulla naturen.
Det finns ett flertal stigar att
välja bland.

Per-Hilding Perjons målade
naturalistiska porträtt, landskap
och stilleben i en harmonisk
kolorit. Betrakta tavlorna på
den fina Perjonsgården.
För bokning: 0241-221 19
070-609 09 54

DALA-FLODA

Välkommen till Dalarnas Lustgård

Dala-Floda är precis så vackert som Dalarna ofta framställs på vykort men påverkan av
turismen är fortfarande liten. Orten består av många små typiska Dala-byar och naturen
runt omkring är förtrollande med vidsträckt skog och forsande vattendrag.
Uppe på bergen hittar man de gamla fäbodarna. Njut av det energifyllda lugnet
som Dala-Floda erbjuder och samla kraft i naturen. I Dalarnas Lustgård är kulturlivet stort,
här kan man ta del av ett flertal festivaler med olika inriktningar såsom jazz, cirkus och opera.
På åkrarna i Hagen odlas ekologiska grönsaker av Wålstedts Lantbruk.
Värdshuset vid Flosjön med KRAV-märkt kök erbjuder rofyllt boende.
Läs om allt som händer i Dala-Floda på Facebook: visit Dala-Floda
Och mer info om orten på: www.dala-floda.se

Äta
Pönkun

Thaimat - lunch & À la carte

Dala-Floda Värdshus

Konferens, middag, bröllop.
Eko - fairtrade

Wålstedts Gårdsbutik

Bondfrukost, pub, bakkurser

ICA Pizzeria

Pizza bakad med kärlek.
Butiksbakad

Boende
- Dala-Floda Värdshus
www.dalafloda-vardshus.se

- Herrgården

ann-louise.asp@telia.com

- Koppla Pers

www.kopplapers.se

För mer information besök
www.dala-floda.se

Badstränder
Sandviken, Flosjöbadet och Sången är några av många fina och
barnvänliga badplatser ni kan finna i och runtom Dala-Floda.

Floda Hembygdsförening driver Hjort Olars kulturcafé,
Kofestmarknad, Kvarna kulturreservat och byggnadsminnesmärkta
Finn Olars loftbod. www.flodahembygd.se

Guidade turer med häst

Dala-Floda Skating

Njut av en vacker tur i skogar och fäbodar kring Dala-Floda
med Lill-Karin Gustafsson. flokulla@gmail.com

Plogar banor för skridsko och spark på Flosjön.
www.dala-floda-skating.se

Wålsteds Spinneri
Här spinner Sonia Bush och hennes familj garn
på gammaldags vis åt stora textilkonstnärer.
Spinneriet är ett smultronställe för hobbystickare.
Genom familjens stora engagemang, bland annat
genom Ull-SM, tas nu mer ull i Sverige tillvara
som annars går till spillo.

Boka en guidad rundvandring och se
hur ett viktigt kulturarv förs vidare
eller besök butiken.
www.walstedts.se

Dala-Floda Operafest
I sagolikt vackra Dala-Floda sjungs det opera i
varje buske under några dagar i augusti. Proffs,
amatörer, gamla, unga – ja alla är välkomna
att vara med. Alla! Tillsammans skapar vi en
festival som inte är lik någon annan.
www.dalaflodaoperafest.se

Flokullan Karin Liss paddlar på
Noret iklädd Flodas folkdräkt.
Med sin karakteristiska påsöm
och sitt dekorativa liv väcker
den uppmärksamhet.
Dräkten bärs i huvudsak vid
högtider och används flitigt av
ortsborna.

Floda Hemslöjd
Floda Hemslöjdsbutik ligger i centrala
Dala-Floda. Deras viktigaste funktion
är att bevara tradition, kultur och slöjd
från bygden. Påsömbroderierna har sin
grund från flodadräkten, vilken
anses vara en av Sveriges vackraste
folkdräkter. I butiken finns påsöm,
smycken och annan typ av slöjd. Här
hittar du även de fina servetterna med
påsömmotiv. Hemslöjden anordnar
också kurser i påsöm.
www.flodahemslojd.se

Mitt Dala-Floda
Dala-Floda där själen blomstrar och
kulturen växer. Där sinnena gläds.
Där allt är möjligt. Sagan i
verkligheten. Den öppna famnen.
Anna Eklund Tarantino

Handla lokalt
Ica Nära Välsorterad och

välkomnande butik med generösa
öppettider.

Wålsteds Gårdsbutik erbjuder ett
stort sortiment av ekologiska
varor, egnodlade grönsaker och
nybakat surdegsbröd.

Redhes Loppis & Kuriosa. I en

för Dala-Floda typisk hållbarhetsanda
säljer Redhes Loppis antikviteter och
andra fina ting.

Göran om Dala-Floda
Det finns inga paradis på jorden.
Men älven, potatisåkrarna, skogen,
fårhagarna, de kämpande
trädgårdarna, folket i byn:
Känsla av ständig hemkomst fyller
mig när jag går på byvägen.
Göran Greider

Per Wålstedt
Påsöm
Påsöm är ett yllebroderi i starka och
frodiga blomstermönster som bland annat
pryder vår sockendräkt i Dala-Floda.
Med Anna-Karin Jobs Arnberg och
företaget Flodaros kan du gå en
kurs i påsöm.

Driver det ekologiska lantbruket
på Wålstedts gård.
Skriver dikter om Dala-Floda
och sitt arbete som bonde.

En vedbod tar sin början, stommen är rest och
taket läggs. Så spikas panelen gles och spröd här
ska vinden fara och vina genom vedträden,
torka ur den väta som givit grönska i ett tidigare liv.
Björkstammarna ligger vita och granna i vältan på
gårn, redskapen slipas vassa. I solens sken blänker
sågens klinga och yxans egg. Vass vassare vassast.

Cirkusläger
Du som är mellan 4 - 16 år.
Här får du chansen att lära dig
mer om cirkus och dans. Du får

Med el från Ringforsens brus drar motorn i gång och
klingan viner genom stam efter stam med rätta mått
efter spisens djup blir vältan vedklabbar för ledare
att klyva. Nu står huggkubben reslig och grov på

prova på akrobatik, trapets,

vedbodens förstukvist, knogarna vitnar kring yxans

jonglering och lindans. När du

skaft hälarna lyfter och yxan viner gång efter annan,

tränar cirkus tränar du även

svetten pärlar sig och gubben blir varm i skjortan

koordination, tillit och balans.
www.walsteds.se/circus/

kasen förflyttar sig över huggkubben och
reproducerar sig i vedträ efter vedträ.
Så staplas den under plåtens galvaniserande yta,
skyddad. inburen, staplad, förvarad, komprimerad,
solstråle, värme, nytta, livsglädje, trygghet, ljus i
mörker, värme i kyla, hopp i fördärv, veden är allt.
Så bärs den in: ”Vad tar ni er till med veden människa”

Cykling
Sångenleden är en vandringsoch mountaibikeled som
erbjuder fantastiska stigar i
en varierad och vacker natur.
Leden tar dig till Eksjön, över
ringlande getryggåsar ner till
sjön Sången och sedan vidare
mot Sandvikens fäbodar och
åter till Dala-Floda igen.
Cyklingen är lätt till medelsvår
och passar alla som tycker om
att cykla stig.

Inflyttade

Inka, Amrit, barnen Lilja & Liam

Inflyttade
Inka Gurung - Är född och uppvuxen i Stockholm,
bodde i Nepal innan hon kom till Dala-Floda för forspaddlingen.
Hon tycker också om bär- och svampplockning, cykling och
skidåkning. Nytt intresse är stickning vilket hon lärt sig i byns
internationella stickcafé för kvinnor. Inka arrangerar och
guidar äventyr både i Dala-Floda och Nepal genom sitt eget
företag Far Away Adventures.

Amrit Gurung - Kommer från lilla byn Fishling i Nepal.
Jobbar som kajakinstruktör för Far Away Adventures och som
bagare på Pyramidbageriet i Dala-Järna. Amrit har lärt sig
att åka skidor och skridskor och tycker om snö och den svenska
vintern. Fiske och volleyboll ligger Amrit varmt om hjärtat.

Upplev
Paddla i några av Sveriges bästa paddelvatten.
Vandra eller cykla i och runt om vackra Dala-Floda.
Fiska sommar som vinter. Njut av alla fina badstränder.
Susa fram på långfärdskridskor, spark eller skidor.

Ekoäventyr
På Far Away Adventures årliga ekoäventyr med vandring och
paddling får du även campa en natt på en ö och utöva yoga
varje morgon. www.farawayadventures.com

Barnen Lilja och Liam- Gillar att vara ute i
naturen, gå på cirkusskola och på barnteater på folkparken i
Dala-Floda. Iskarusellen på Flosjön är en vinterfavorit.

Varför valde ni att flytta till Dala-Floda?
Vi ville båda leva i ett litet och lugnt samhälle med närhet
till naturen. Att det just blev Dala-Floda beror på vår stora
gemensamma passion - forspaddlingen.

Dala-Flodas finaste smultronställen?
Några av våra favoritplatser är Kvarna, Hembygdsgården
och lilla stranden i Lissfors.

Har ni känt er välkomna i Dala-Floda?
Absolut! Det är en härlig gemenskap i byn. Det är roligt att det
finns en sådan mångfald här, vi är ju bara en av många inflyttade
familjer.

De fyra broarna
En fin tur på cykel, som promenad
eller som motionsrunda. Korsa alla
fyra broar på samma tur och upplev
Dala-Flodas många nyanser.

Hyr...
Cykel

Hyr cykel och utforska
Dala-Flodas byar. Cyklar samt en fin
karta med tips på
turer finns på ICA Nära.

Kajak

SUP-brädor och kajaker finns
att hyra på Kajaktiv i Lissfors. www.
kajaktiv.se

Spark

Hyr spark på Dala-Floda

Värdshus och gör en tur på sjön eller
runt broarna.

Trähängbron i Dala-Floda är unik, det är den
längsta träbron i Sverige som får trafikeras av bilar.
Första bron byggdes 1922, 1980 brann bron ner.
1983 återuppbyggdes bron och invigdes av kungaparet.

Missa inte ett besök på det
lilla flottningsmuseet i den
gamla smedjan vid kyrkbron.
Här kan man se bilder som
visar hur man transporterade
timmer på bäckar och på älven
förr i tiden.

Komidsommaren infaller alltid andra helgen i
juli enligt tradition. En festlig tillställning med
dans, musik, marknad och andra evenemang.
Läs gärna mer om Komidsommarens
spännande historia på www.dala-floda.se

Kvarna
Kvarna är ett kulturreservat med
lämningar från 1600-talet. Ta med en
picknick-korg och gå en promenad
över de små broarna och beskåda
vattendragen, de gamla kvarnarna,
kolarkojan och vadmalsstampen.
www.flodahembygd.se/kvarna
Besöksmål för både stora och
små som du inte får missa.

Fina utflyktsmål
Närsen sjö med lång sandstrand
Fäbodarna ligger på bergen runt om Dala-Floda
Sandvikens Fäbod med ovanligt läge vid Flosjön, vacker badplats.
Kvarna Vacker kultur-och naturmiljö med kolmila, gammal äkta vadmalsstamp, skvaltkvarn...

Målat av: Rosmålaren Gunilla Bergman Soini.
www.strandbackensfolkpark.se

Dala-Floda...
Värnar kulturen och välkomnar
världen. Pulsen slår, festivaler
ljuder, folkparken lever, njut av
jazz, opera, klassiskt, folkmusik
och reggae...
En liten by i tusen nyanser som
vågar ta plats.

Butik i Dala-Floda centrum
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För mer spännande läsning och
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