
31.  Vretens Grisproduktion   Gårdsrally
     Bästa beöksmål 2017.

••Välkommen att titta på grisar med knorr I samarbete
med Michaelssons lantbruk, Siljans Chark o 
Dalacharkprodukter. Guidade visningar bland suggor o 
smågrisar. Servering av hamburgare o korv från Siljans 
Chark. Guldpenningsletning i halmborg o gratis 
traktortur för barnen.10% rabatt på beställda köttlådor 
från Dalacharkprodukter under öppet hus. Utedass.
Öppet lör 10-15.
Hyttvägen 30, Arkhyttan, Stora Skedvi.    
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Visthusboden
En liten saluhall i Stora Skedvi:
Nöt- & fläskkött, ägg och potatis från byns gårdar. 
En välfylld delikatessdisk med ostar, charkuterier 
och annat gott. Utöver detta är hyllorna fyllda 
med massor av andra godsaker. Glass på riktigt 
och lunchmöjlighet. Finns vid Kulinariet 
www.visthusbodenistoraskedvi.se. 
FB: visthusboden
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38.  Widichs gårdsprodukter

••Erbjuder gårdsbaserade ekologiska produkter såsom
lammkött, korv, rökta delikatesser, mjöl, ägg, äppel- 
must och honung, allt efter säsong och tillgång. Vi 
säljer även våra egna lammskinn.
Öppet fre 12-15, lör 10-16 och sön 11-15.
Bodarne 19, Gustafs.     
www.widichs.se   FB  Widichs-gårdsprodukter
Övriga tider - Gårdsbutik lör 29/6-24/8 12-16. Sommar-
café lör 6/7-27/7 12-16
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19.  Svartviks gård

••Biodling, försäljning av honung, salvor, bivax och vid
tillgång ägg från hedemorahöns. Hembakat fikabröd, 
lättare ätbart, vi bjuder på kaffet.  Träffa våra hundar, 
katter, höns och lamm. 
Öppet fre 15-18, lör och sön 10-17.
Norshyttan 122, Hedemora.  Toalett.
FB  Svartviks Gård
Öppet andra tider: Ring innan 070-7270610
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22.   Klosters Herrgård              Gårdsrally

••Dikoproducent. Välkommen till vårt slakteri där vi
visar på hantering av köttdetaljer. Boka din låda med 
ekologiskt naturbeteskött från gårdens eget slakteri.  
Besök gärna den vackra engelska parken med betande 
får.  Egentillverkade hamburgare serveras med lokala 
råvaror och dryck.
Öppet lör 11 -15.
Kloster 123, Garpenberg. 
www.klostersherrgard.se   FB: klosters herrgård
Övriga tider:  Boka köttlådor under vår och höst.  
Engelska parken öppen maj-sept 10-18 varje dag.
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33. Stora Skedvi restaurang & pizzeria

 •På menyn finns de två lokalmats-pizzorna Ebba Grön 
och Dalagård med råvaror från Stora Lunån, Matses 
Mat, Karelius chark, Wålstedts grönsaker, Catarinas 
sprätthönseri, Pollacks gården och Forsa gård.   
Öppet fre 11-22, lör och sön 12-22.
Landsvägen 33, Stora Skedvi. Toalett. 
www.stskedvirestaurangpizzeria.se
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Skedvi Bröd
Se knäckebrödet gräddas för hand i vedeldade 
ugnar. Känn doften och värmen från ugnarna och 
smaka mjukbulla med smör som bagarna bjuder 
på. Skedvi Bröd är fortsättningen på en lång 
hantverkstradition. 
Finns vid Kulinariet.
www.skedvibrod.se   FB: skedvibrod
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SG potatis
Potatisproducent med många olika sorter odlade i 
älvlandskapet utanför Hedemora.
Lör i Smedjan i Stjärnsund..
Vikbyn 208, Hedemora.
Öppet övriga tider - från 15/8 självförsäljning på gården
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Saxbo Naturliga
Odlar bin, grönsaker, blommor och bär.  Fre på Genuin 
Dalamarknad. Lör på Folkärna gammelgård. 
Övriga tider - Genuin Dalamarknad varje fre juli - sept. 
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Stjernsund brygghus
Bryggeri i Stjärnsund. På lördag i Smedjan i Stjärnsund.
Övriga tider - se hemsidan www.stjernsundbrygghus.se

Stjernsund brygghus
Bryggeri i Stjärnsund. På lördag i Smedjan i Stjärnsund.
Övriga tider - se hemsidan www.stjernsundbrygghus.se

30. Roslunds potatis                  Gårdsrally    
        Potatisfestival        Skördefesten 10 år
        Potatistavla  

•Potatisen, vår älskade knöl.  Nyttig och god, till vardag 
som fest hyllar vi i år.  Bli potatisbonde för en stund och 
gör en tur ute på potatisupptagaren i fält.   Visning av hur 
man sorterar o packar potatis.  Många roliga barnaktivi-
teter som potatistryck mm.  Nyupptagen potatis finns att 
köpa. 
Potatistavla - 1: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 KarlH Kruse 
från Säter har valt ett motivet med stark koppling till 
bygden.Tavlan avtäcks under pompa och ståt fre kl 11.00  
Öppet fre, lör och sön 10-16. 
Orrsta 12, Stora Skedvi. 
www.roslundspotatis.se 
Övriga tider: Gårdsbutiken öppen året runt, flera sorters 
potatis.
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Penttis gurka och rökt fisk
Färska och inlagda västeråsgurkor i olika smaker. Rökt 
regnbåge. Fre på Genuin Dalamarknad, Hedemora. 
Lör på Skördemarknad Stjärnsund.
www.dalamat.se/gurka
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Oppigårds bryggeri
Prisbelönt bryggeri med stort sortiment. På lördag i 
Smedjan i Stjärnsund.
Ingvallsbenning, Hedemora       www.oppigards.se
Sommarpub v 26-32 tisdag, onsdag och torsdagar kl 17-20 
Ställplatser utan el i samarbete med Turbo folkets hus. 
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28. Myggs musteri                     Gårdsrally  

•Visning av musteriet. Provsmakning av 
äppelmust. Äppeltipspromenad. I år firar vi 
30-årsjubileum!
Öppet lör 11-16. Sön 11-15.
Rörshyttan Myggs 149, Stjärnsund. 
FB: Myggs Musteri
Övriga tider: Mustning av äpplen på helger. Tidsbok-
ning 0225 65033. Försäljning av äppelmust vid 
vägkanten.
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6.   Muddus hjortron               Gårdsrally

••••Gårdsrestaurang, cafe, butik,loppis, rum m frukost. 
Egen sylt o chokladtillverkning mm.
Öppet fre, lör och sön 11-17.
Kolarbo 94, Fors.  Toalett.
www.muddus-hjortron.se   FB  Muddus hjortron
Öppet andra tider:  22 juni-11 aug:Lördagar o 
söndagar kl 11-17.   Rum m frukost från 375 kr/person
Tel 070-686 4505

6.   Muddus hjortron               Gårdsrally

••••Gårdsrestaurang, cafe, butik,loppis, rum m frukost. 
Egen sylt o chokladtillverkning mm.
Öppet fre, lör och sön 11-17.
Kolarbo 94, Fors.  Toalett.
www.muddus-hjortron.se   FB  Muddus hjortron
Öppet andra tider:  22 juni-11 aug:Lördagar o 
söndagar kl 11-17.   Rum m frukost från 375 kr/person
Tel 070-686 4505

Grisproducent Michaelssons Lantbruk
Samarbetar med Vretens Grisproduktion lördag 7/9 kl 
10-15.  Hyttvägen 30, Arkhyttan, Stora Skedvi.
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35.   Mat på Riktigt
         Jubileumsmiddag  Skördefesten 10 år

•I hjärtat av Dalarna bjuder en av landets mest smakrika
restauranger in dig till en underbar jubileummiddag.  
Allt är naturligtvis totalt lokalt och kocken Görgen 
Tiden trollar på årets tema potatis. Missa inte detta 
unika tillfälle. Tre rätter ex dryck kostar 595 kr och 
bokas direkt på hemsidan www.matpariktigt.org.
Under hela veckan innan Skördefesten spinner 
restaurangen på årets tema - vår goda potatis.
Lör 18.30, middagen startar
Landsvägen 28, Stora Skedvi. 
www.matpariktigt.org      FB  matpariktigt
Öppet övriga tider:  varje dag  6/6-8/9  11-15, ons och 
fre 17-21.  Större sällskap andra tider, se hemsidan.
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17.  Matses Mat                             Gårdsrally

•Titta runt hur kycklingarna har de samt handla kyckling 
och även fläsk. Vi bjuder på kaffe och saft!
Öppet sön 11-15.
Pungmakarbo 37,  Säter.       
www.matsesmat.se   FB: Matses mat
Övriga tider:  Ring gärna eller bara kom förbi!
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21.   LissEllas senap             Gårdsrally
       Bästa beöksmål 2015.

•• LissEllas är flerfaldiga världsmästare i senap.  Mathant-
verk med ekologiskt dalaodlat senapfrö som grund.  
Många oväntade och spännande smakupplevelser.  Flera 
nyheter.  Titta in i produktionen.  Fika med senap i 
bakverk.  Lör i Smedjan Stjärnsund.
Öppet lör 10 -15 och sön 11-15.
Guldleden 1, Garpenberg. Toalett.
www.LissEllas-senap.se    FB:  LissEllas senap
Öppet övriga tider - gårdsförsäljning hos lanthandeln i 
Garpenberg, öppet 10-21 alla dagar.  Juli öppet för besök 
vissa tider - boka genom Visit Dalarna.
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1. Lisasgården                              Gårdsrally

•••Lisasgården, ett litet småbruk i södra Dalarna. Vi 
producerar, slaktar och säljer kaninkött. Gården drivs 
med ekologiskt kretsloppstänk och har förutom kaniner 
även får och lamm, höns, ankor, marsvin, biodling, 
frukt, bär och grönsaker. Under skördefesten finns 
kaffe och hembakat. Klappvänliga djur. 
Öppet fre - lör - sön 10-16.
Rotfallet 24, Krylbo.  Toalett.
www.lisasgarden.se      FB: lisasgardenkaniner
Övriga tider -Öppet vid förfrågan
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10. Lindgårdens hembageri

••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.
Grådövägen 29,  Hedemora.  Toalett.
www.dalamat.se/lindgarden
Öppet övriga tider - Bageriet öppet ons-fre 12-17, lörd 
11-14. Kaféet öppet fre 12-17, lörd 11-14.  
Semesterstängt 15 juli - 6 aug.
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36.  Stora Skedvi Hembygdsförening 

••Skördemarknad på St.Skedvi Hembygdsgård, vackert
belägen vid Dalälven. Kaffeservering och öppet hus i 
muséer och utställningar.
Öppet lör 10-16.
Stora Skedvi.
www.storaskedvi.nu   FB: Vi som gillar Stora Skedvi
Öppet andra tider - Hembygdsgårdens kaffeservering 
öppen 21/6-11/8 tisdag - söndag kl.12-17.
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13.   Labys                                           Gårdsrally

••              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.
Myrgatan 3, Hedemora. 
www.labys.se   FB: labyschoklad
Öppet övriga tider - mån-fre 10-18, lör 10-15.
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34.  Kulinariet i Stora Skedvi   Gårdsrally

•••Centrum för lokalt mathantverk. Här finns Saluhallen
Visthusboden, knäckebrödsbageriet Skedvi Bröd, Stora 
Skedvi Mejeri med egen glasstillverkning, restaurang 
Mat på Riktigt samt middagskassen Dalakassen.   
Öppet fre 10-18, lör 10-16 och sön 11-15.
Landsvägen 38, Stora Skedvi. Toalett.  Ställplats husbil 
med möjlighet till el. Inga andra faciliteter.
www.kulinariet.se    FB:  Kulinariet
Öppet andra tider: 6/6-8/9  öppet varje dag mån-fre 
10-18, lör 10-15 och sön 11-15.

34.  Kulinariet i Stora Skedvi   Gårdsrally

•••Centrum för lokalt mathantverk. Här finns Saluhallen
Visthusboden, knäckebrödsbageriet Skedvi Bröd, Stora 
Skedvi Mejeri med egen glasstillverkning, restaurang 
Mat på Riktigt samt middagskassen Dalakassen.   
Öppet fre 10-18, lör 10-16 och sön 11-15.
Landsvägen 38, Stora Skedvi. Toalett.  Ställplats husbil 
med möjlighet till el. Inga andra faciliteter.
www.kulinariet.se    FB:  Kulinariet
Öppet andra tider: 6/6-8/9  öppet varje dag mån-fre 
10-18, lör 10-15 och sön 11-15.

26.   Kryddan i tillvaron              Gårdsrally 

••Gårdsbutik i det romantiska Stjärnsund. Äkta, egenprodu
cerat och ekologiskt. Honung, pollen, marmelad, grillolja, 
inläggningar, senap, saft, théer, kryddor mm. Hos oss ska 
du alltid känna dig välkommen och väntad. Fre på 
Genuin Dalamarknad Lördag på Skördemarknaden 
Stjärnsund.
Öppet lör 10-16 och sön öppet 11-16.
Bruksallén 29, Stjärnsund. 
www.kryddanitillvaron.se    FB: kryddan i tillvaron
Öppet övriga tider: se vår hemsida eller facebook för 
öppentider under sommaren.
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18.   Karlersgården                         Gårdsrally

•••  Gårdsbutik med ost, ägg, grönsaker och honung. 
Ostsmörgås, ostkaka, kaffe och saft serveras dessa dagar. 
På gården finns höns, grisar, bin och grönsaksodling. 
Välkomna!
Öppet lör 10-15, sön 11-15.
Köningshyttan 49, Hedemora. 
FB: Karlersgården
Öppet övriga tider - Gårdsbutik öppen varje dag 12-20 
och det är självbetjäning.
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23. Ingelsbo gård                         Gårdsrally
     Bästa beöksmål 2013 och 2018.

••Ekologisk mjölkgård.  Försäljning av KRAV nötkött,
nötkorv, grillad korv och kalvdans. Se ladugårdarna och 
örtagården. Hämtning av mjölkkorna från hagen till 
mjölkningen 15.30. Barnaktiviteter.
Öppet fre 14-17, lör och sön 11-17.
Ingelsbo Gård 103, Garpenberg.  Utedass.
www.ingelsbogard.se   FB: ingelsbogard 
Öppet andra tider - Försäljning av nötkorv, nötkött, 
råmjölk i gårdsbutik, öppet när vi är hemma.  
Bo på Lantgård i bagarstugan, självhushåll eller rum & 
frukost. Bokning via mejl traute@lindenthal.com eller 
070 3983023.  Ställplats med el.
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11.  Hildéns handelsträdgård    Gårdsrally

• Trädgård med stort sortiment.  Egna tomater och gurkor.
Fredag på Genuin Dalamarknad.
Öppet fre 9-18, lör 9-13.
Djörkhyttan 136,  Hedemora. 
www.dalamat.se/hilden    FB: Hildens Handelsträdgård
Övriga tider - mars-sept vard 9-18, lör 9-13, se även FB 
eller ring 0225-77 10 50.
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20.   Hedemora Vegetabiliska Oljor

•Välkommen att se tillverkning av kallpressad rapsolja.
Extra fin olja utan tillsatser.  Raps från lokala producenter.
Fredagar på Genuin Dalamarknad.   
Öppet lör 13-16.
Örängarna 102, Hedemora.    www.dalamat.se
Övriga tider: Försäljning på Genuin Dalamarknad i 
Hedemora (Alla Fredagar 13,00-16,00 f.o.m.28/6-13/9).  
Övrigt ring 073-1804662 eller 070-5373122 för info.
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37.  Gustafs Ekomjölk och    Gårdsrally
         Lisselstugans Grönsaker

••Gustafs Ekomjölk - gård med mjölkproduktion.
Ekologiskt nötkött, fryst och vacuumförpackat.
Lisselstugans Grönsaker - ekologiska grönsaker 
av alla slag.
Under Skördefesten har vi grillning och roliga 
aktiviteter tillsammans.  Gårdsbutiken öppen med 
nötkött, grönsaker och annat smått och gott.
Öppet fre 15-18, lör 10-15 sön 11-15
Kvarnfors Gård 10, Gustafs.
www.gustafsmjolk.se    FB  @gustafsmjolk
www.lisselstugans.se    FB  lisselstugans
Övriga tider: Gårdsbutik, ring eller kolla in vår 
hemsida för uppdaterade öppettider. Lisselstugan 
står på Bondens egen marknad i Falun och har 
andelsjordbruk.
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7.  Grönsaker Norr Nävde

•Ekologiskt odlade grönsaker och blommor från friland
och växthus.  Fre på Genuin Dalamarknad. 
Öppet lör 10-16.
Norr Nävde 7, Avesta.
Öppet andra tider - när jag är hemma, ring gärna före 
070-226 97 17.
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och växthus.  Fre på Genuin Dalamarknad. 
Öppet lör 10-16.
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Öppet andra tider - när jag är hemma, ring gärna före 
070-226 97 17.

9.  Grådö mejeri                        Gårdsrally

•Grådö mejeri har guidade rundvandringar på mejeriet.
Provsmakning och försäljning av mejeriets produkter. 
Vår samling av kuriosa från gamla tider finns utställd.
Öppet fre 9-16, lör 9-14. Sista visningen av mejeriet 
startar en timme innan stängning.
Mejerivägen 4,  Hedemora.  Toalett.
www.gradomejeri.se      FB:  Grådö Mejeri
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14.   Genuin Dalamarknad

••Marknad med närproducerad mat, blommor och
hantverk. Musikunderhållning., populärt café med 
hembakat bröd. Välkommen!
Här hittar du bl.a. Brandts jordgubbar och potatis i 
Västerby, Grönsaker Norr Nävde, Hildéns handelsträd-
gård och Penttis gurka och rökt fisk. 
Priset årets Sködefesthjärta delas ut kl. 14.00
Öppet fre 13-16. Caféet öppnar kl 12.  Toalett.
Österbyvägen 16, Hedemora. Tvikstarondellen.
Öppet övriga tider - alla fredagar 13-16  28/6-13/9.
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Stora Skedvi Mejeri
Mjölk på glasflaska. Glass på riktigt och ost som 
tillverkas i huset. Mjölken hämtas flera gånger i 
veckan från Fredrikslunds Gård här i byn. 
Finns vid Kulinariet.
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32.  Forsa Gård                         Gårdsrally

•Kom och titta på grisar i vårt Krav-stall mitt under
 pågående grisning.
Öppet lör 10 - 15.
Forsa Gård 1, Stora Skedvi. 
FB - ForsaGård
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4.  Folkärna gammelgård

 •••Matmarknad med honung, grönsaker,bär och hembakat.
Kaffeservering, grillad korv med hembakt tunnbröd och 
potatissallad. Kaffe med hembakt. Hemslöjd och 
hantverksförsäljning. Museerna öppna. 
Öppet lör o sön 10-15.
Gammelgården, Folkärna.
Öppet andra tider: lördagar 10-15 från 29/6 till 10/8.
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2. Folkare biodlarförening

•Kom och "surra" med oss och våra flitiga bin. 
Gå en tipspromenad i Bigården. Honung och fika finns 
till försäljning. 
Öppet sön 11-15.
Kungsgården, Folkärna.
www.folkarebi.se
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16.   Gamla Snickeriet Kafferosteri 

•Hantverksmässigt kafferosteri i Säter.  Provsmakning
och visning av rosteriet.  Försäljning av hantverkskaffe.
Öppet lör och sön 11-15
Fabriksgatan 7, Säter.  Parkering Folkets Hus.
www.gamlasnickeriet.se   med webbshop
Instagram:  @gamla.snickeriet. kafferosteri
Övriga tider:  Hencha Te & Kaffe Säter, Kulinariet och 
Slaggatan Te & Kaffe Falun. 
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Dala-Ägg
Vi producerar ägg värpta och packade Dalarna. 
Medverkar lör-sön på Borns gård.
www.dala-agg.se
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Dalacharkprodukter AB  
Lådor med griskött från gården och välhängt nöt från 
södra Dalarna direkt hem till dig. 10% rabatt på 
beställda köttlådor under öppet hus. Lör på öppet hus 
hos Vretens grisproduktion, Hyttvägen 30.
www.dalacharken.se     Arkhyttan, Stora Skedvi. 
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Producenter  på andra besöksmåla

12.   Café Wahlman                  Gårdsrally

••Fika, paj och mat från eget bageri med närproducerade
råvaror. Fantastiskt hus och miljö som varsamt 
renoverats till dagen prisbelönta pärla. Passa på att 
besöka Byggnadsvårdsbutiken vägg i vägg!
Öppet fre 8.30-18, lör 10-15 och sön 11-15.
Myrgatan 6 / Stora Torget, Hedemora.  Toalett.
FB: café-wahlman
Övriga tider -Vard 8.30-18.00  Lör 10-15
Sön /Röda dagar 12-15
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5.  By Hembygdsgård

••Lunch och café servering.  Marknad på tunet.
Sommarutställning.
Öppet lör och sön 10-15.
Djupvik 12, By Kyrkby.  Toalett.
FB: Restaurang Koppardalen
Öppet andra tider:  V 30 Slånkvicku.  Café och 
lunchservering 11-17
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25.  Fröjdas i Smedjan Stjärnsund            
         Öl, mat och musik     Skördefesten 10 år

•Stjernsund brygghus, Skördefest södra Dalarna och 
Fredrik Swahn presenterar en hyllning av alla våra lokala 
hjältar med en riktig fest i Smedjan i Stjärnsund.  Allt 
som serveras på tallrik, i glas och på scenen är från 
bygden. Skördefesten står för maten - hamburgare, korv, 
potatis m.m. och på kvällen helstekt gris.  Stjernsund 
brygghus bjuder in till ölfestival med fem lokala 
bryggerier, provsmak säljs. På scenen håller Fredrik 
Swahn och Olle Tjern i ett pärlband av musikunderhåll-
ning och stå upp.  Våra lokala hjältar hyllas med 
prisutdelningar under kvällen. Södra Dalarnas Sparbank 
medverkar.  En namnkunnig jury bedömmer de nomine-
rade i olika klasser och korar vinnare.
Öppet lör:  
    -  14-17 Entré 150 kr - viss underhållning 
    -  18-22 Entré  295 kr - mer underhållning
Smedjan, Stjärnsund. Toalett. 
Begränsat antal. Entré på plats eller förköp Visit Dalarna.
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24.  Ingelsbo bygdegård      Skördefesten 10 år 
        Dans i bygdegården  - Avesta spelmanslag   

•Lördag kväll är du välkommen på en jubileumskväll med
folkdans i Ingelsbo bygdegård.  Avesta spelmanslag 
spelar upp till dans.   Roliga bondelekar för hela 
familjen.  Bonden i gården bredvid serverar sina 
berömda grillade korvar på gårdens egna djur. Hembakad 
god fika finns också.  Sensommarkväll med levande 
musik och lokal mat. Så mycket mer Dalarna blir det 
inte.  Kom, dansa och lek.
Lör 18.30 - 22.30    
Entré på plats - 100 kr,  Fri entré för barn under 16 år.
Ingelsbo 103, Garpenberg.  Toalett och utedass.
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27.  Skördemarknad Stjärnsund 

•Matmarknad. I underbart sköna Stjärnsund är det
marknad runt den idylliska bruksdammen. Lokal-
producerad mat, grönsaker, rökt fisk, korv, ost mm.
Öppet lör 11-15. 
Bruksallén 29, Stjärnsund.  
www.stjarnsund.com
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15.  Brandts jordgubbar o potatis i Västerby 

••Gårdsbutik fylld med nyskördade grönsaker 
och potatis. Fre på Genuin Dalamarknad.  
Öppet fre, lör, sön  8-18.
Nygårdsvägen 3, Hedemora. 
www.dalamat.se/brants
Övriga tider - Självplock jordgubbar i Västerby
vard 8-18 helg 9-16.  Beräknad sässong 1 juli- 19 aug.
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Gårdsrally

8.   Borns gård                              Gårdsrally

 •Kraväggsproduktion. Premiärvisning av växt-
kammaren som kommer ge hönsen färskt grönfo-
der året runt. Gratis ponnyridning för barn. 
Vi bjuder på kaffe.  
Öppet lör och sön 10-16
Grytnäs Born 1, Hedemora. Toalett.
Övriga tider Småstugor, veckovis på levande 
lantgård.  Bokning 0226-211 30
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29.   Björnens ekogrönsaker      Gårdsrally

••Försäljning av ekologiska grönsaker och kryddor.
Äppelkaka och kaffe serveras alla dagar. Grönsakssoppa 
serveras lör och sön. Kolla på odlingarna alla dagar.
Barnaktiviteter: mata grisar med potatis, kolla på getter 
och höns, tipspromenad.  Vinnn en jättesquash om du 
gissar vikten rätt.
Öppet fre 15-18. Lör 11-18. Sön 11-16.
Berga 118, Dala Husby. Utedass.
FB: Björnens ekogrönsaker
Övriga tider: Försäljning från gården alla dagar, anmäl 
besök i förväg via mail: eko.groensaker@gmail.com 
eller tel. 070-6085209 / 070-3748993. Försäljning på 
marknad i Stjärnsund och på Bondens egen Marknad 
Falun över sommarmånaderna.
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Gårdsrally

3.   Asgårds Stuteri

•Bondens dag!  Vi visar tröskning och plöjning från flera 
tidsepoker, från häst till moderna maskiner. En familjedag 
med självplock av havrekärvar, ponnyridning, traktoråk-
ning, fina djur och gott fika! Tillsammans med Blidbo 
Brukshästar. 
Öppet sön 11-15
Gröntjärna 21, Krylbo. Utedass.
www.bildbobrukshaster.com    FB:  Asgårds Stuteri
Övriga tider: Ridläger under sommaren.Blidbo Brukshäs-
tar erbjuder alla typer av körning med häst och vagn. 
Från bröllopskörning till slåtter och skogskörning.
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Producent, ibland med gårdsbutik.

Marknad, butik. Med lokala producenter,

Café, restaurang. Med lokal mat på menyn.

Boende, med lokalmatsfrukost.

Gårdsrally - besöksmål som
     är med i gårdsrallyt - se sid 1 
     en tipspromenad på hjul


