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Dala-Floda

Välkommen till Dalarnas Lustgård

Dala-Floda är precis så vackert som Dalarna ofta framställs på vykort men skillnaden är
att här har man inte påverkats av turismen i samma utsträckning som på andra håll.
Naturen runt omkring är förtrollande med vidsträckt skog och forsande vattendrag. Uppe på
bergen hittar man de gamla fäbodarna som numera är ett populärt utflyktsmål för turister.
I Dalarnas Lustgård är kulturlivet stort, här kan man ta del av ett flertal festivaler med olika inriktningar
så som jazz, cirkus och opera. Njut av det energifyllda lugnet som denna lilla ort erbjuder och samla
kraft i naturen. På åkrarna i Hagen odlas ekologiska grönsaker av Wålstedts Lantbruk som säljs i hela
Dalarna. Värdshuset vid Flosjön är omnämnt i White Guide och köket är KRAV-märkt.
Ekologisk medvetenhet är självklar för människorna som lever i Dala-Floda.

Foto: Thomas Dolk

Alla årstider har sin charm, här erbjuds naturnära aktiviteter och ett utvecklat friluftsliv
året om. Under våren och sommaren kan man susa fram längs med Västerdalälven i
forskajak eller paddla slätvatten. Kajaktiv är störst i Sverige på paddelutbildningar i olika
former, allt från nybörjare till proffs. www.kajaktiv.se
Flera fina sandstränder finns att nyttja, underbara fiskevatten och miltals med
cykel- och vandringsleder finner man runt om i Dala-Floda.
När vattnet fryser till is kan man glida fram på Flosjön med skridskor
eller skidor och avsluta dagen med bastubad och dopp i isvak.

För mer information: www.dala-floda.se eller www.flodabladet.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.

Foto: Jens Sarlin

Fina utflyktsmål
Närsen sjö med lång sandstrand
Fäbodarna ligger på bergen runt om Dala-Floda
Sandviken Fäbod med ovanligt läge vid Flosjön, vacker badplats.

Kvarna Vacker kultur-och naturmiljö med kolmila, gammal äkta vadmalsstamp, skvaltkvarn...
Foto: Lars Redhe

Dala-Floda ligger längs med Västerdalälven.
Vattnet har olika karaktärer genom hela byn,
forsande älv i hög fart eller lungt, rofyllt och stilla.

Inflyttade
Varför valde ni att flytta till Dala-Floda?

Vi bodde i Åre, när vi skulle bli tre längtade vi närmare våra familjer. Vi hade varit en hel del i Dala-Floda för den
fina paddlingen och trivdes i byn. Här finns både sommar och vinter och närhet till mycket av det vi tycker är kul.
Vi uppskattar mycket den företagsamhet och framåtanda som finns i byn.

Dala-Flodas finaste smultronställen?

En sommarkväll i Lisskas bastu. Bondfrukost på Wålstedts. På vintern är skridskobanorna på Flosjön
en fin samlingsplats. Lissfors om man tycker om att paddla!

Har ni känt er välkomna i Dala-Floda?

Verkligen! Vi blev snabbt inbjudna till att vara med i olika by- och intresseföreningar. Det känns väldigt personligt här
i byn, man möts alltid av vänligt och intresserat småprat på affären och det är lätt att få hjälp med stort och smått.

Karin Levrén:

Född och

uppvuxen i byn Rätan
i Södra Jämtland.

Intressen:

Skidåkning,

utför- och längdåkning.

Tycker om friluftsliv, inte

minst i fjällen. När vädret,
humöret och sällskapet

är rätt paddlar jag fors.

.

David Levrén: Uppvuxen i

byn Bälinge utanför Uppsala.

Intressen:

Forspaddling,

gärna i nya vattendrag och
fjällmiljö. Kanotslalom i

Lissfors är också fantastiskt
kul. Åka skidor och att

springa ligger mig också
varmt om hjärtat.

Värt att besöka
Floda Kyrka
Hemslöjden
Watatu

Dala-Floda Värdshus
Kajaktiv

Kvarna

Wålstedts Gårdsbutik

Hembygdsgården
Natega

Perjons

Wålstedts Spinneri

För mer information: www.dala-floda.se eller www.flodabladet.se

" Låt oss stanna här en stund, inte
för att vila utan för att själen
ska hinna i kapp"
Så ge själen en stunds vila uppe vid
någon av våra vackra fäbodar.
Sätt dig intill kolmilan vid Kvarna och låt
vattnet och fåglarna guida dig en stund.
Se solen gå ner vid Sandvikens eller Närsens
strand efter ett kvällsdopp i sommarkvällen.

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.
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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 LÄNGDSKIDOR ELLER
LÅNGFÄRDSSKRIDSKOR.

DALA-FLODA

Dalarnas lustgård
MED HJÄRTAT PÅ RÄTT STÄLLE

Boende

Dala-floda värdshus,

hERRGÅRDEN, Gårdshus,

Karins Härbre, Koppla Pers,

Lailas Stuga, Villa Kulleröd,
FÄBORO - Wålstedts
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www.dala-floda.se / www.flodabladet.se

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

Foto: Dt

Bara jag tänker så blir
det en ros…
Från 1850-talet och framåt har rosor, dahlior och styvmorsvioler
i starka färger dominerat broderiet i Floda. Dessa frodiga
yllebroderier kallas lokalt för ”påsöm” och både materialet
och inspirationen till broderierna kom till Sverige via import. Rossymboler
förekommer nämligen i de allra flesta länder, jorden runt. Man hittar dem
inte minst i många av folkkonstens föremål, som i föremål som i vävnader,
träföremål och målningar. Tittar man exempelvis på folkdräktsplagg runt
om i Europa och i delar av västra Asien hittar man rikligt med rosor - på
tryckta rosensjalar, blommiga förkläden och fylliga rosbroderier i starka
färger. Släktskapet broderierna emellan är dessutom påtaglig.
En delförklaring till släktskapet är den ekonomiska tillväxt och ökade
handel som präglade mitten av 1800-talet. Då togs många tullar bort och
varor kunde transporteras mer fritt över landsgränserna. Nya material
och influenser spreds och man kunde köpa tyger och garner som var
industritillverkade långt utanför hembygden.
I de byar där dräktskicket levde kvar in på 1900-talet
introducerades nyheterna ofta först i dräkterna.
Anna-Karin Jobs Arnberg
Påsömmerska och museiintendent.

Pulsen slår, festivaler ljuder, folkparken lever,
njut av cirkus, jazz, opera, reggae...
En liten by i tusen nyanser som vågar ta plats.

En kärlekshälsning från Dala-Floda
Hoppas att vi ses snart!

För mer spännande läsning och information om Dalarnas lustgård
www.dala-floda.se / www.flodabladet.se
Utgivare och copyright: Besök Dala-Floda Ek För

Kontakt: visitdalafloda@telia.com

Text och form: Hanna S Form Tryck : Henningsons Tryckeri

Dala-Floda, värnar kulturen och välkomnar världen.

