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I Malung-
Sälens 
Kommun

Öppet hela året,
efter överenskommelse

KONST-

HANTVERKS-
RUNDA

OCH

3, 4 och 5 juli 2015
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Malungs Konst- och Hantverksrunda 2015

   Så var det då dags igen för Konst- och Hantverksrundan i 
Malung-Sälens kommun. Vi går med rask takt in i vårt andra 
decennium som förening.
Årets Runda äger rum 3, 4 och 5 juli. Öppettider hos ateljéer och 
verkstäder är 11:00 – 17:00.
På Galleri Grönland i Malung finns smakprov från alla årets 
deltagare. Det går att ta en titt redan på torsdag den 2 juli mellan 
11:00 – 15:00
   Årets deltagare presenteras i denna broschyr och det är med 
glädje vi kan presentera flera nya medlemmar. För en kommun av 
Malung-Sälens storlek kan vi skryta med ett mycket brett register av 
konstnärskap och hantverksskicklighet.  
   Hos varje konstnär får du lämna ett visitkort eller skriva namn och 
telefonnummer på en lapp och lägga i en burk, då deltar du i vårt 
gratislotteri. Ju fler besök desto större chans att vinna något av de 
alster som är skänkta av medlemmarna. Vinnarna dras v. 30. 
Den här broschyren gäller för hela året och kontaktuppgifter finns, 
så det är bara att höra av sig.
   Vill du bli stödmedlem så sätt in 150 kr på bankgirot nedan. Bland 
de stödmedlemmar som betalar senast v.29 drar vi en vinnare, som 
får ett pris skänkt av en av Rundans deltagare. Glöm inte ange 
namn och telefon på inbetalningen.

Vårt bankgiro: 5887-5816

Välkommen till Konst- och Hantverksrundan 2015 

Välkomna till 
Konst- och Hantverksrundan i 
Malung- Sälens kommun!
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Konst- och Hantverksrundan 2015

Kulturaktiviteter vilar till största delen på ideella insatser och på 
de eldsjälar som finns inom varje genre.  Sommaren är en hektisk 
tid med många arrangemang av hög klass eller vad sägs om 
Malungsfors visfestival, Kultur i Tiomilaskogen, Västerdalsveckan 
med sina byadagar och så Dansbandsveckan förstås.

Vi vet att det lurar en hel del konstnärer ute i kommunen som inte 
finns representerade på ”Rundan” och till dem vill jag säga – kom 
med i vårat gäng, visa vad du kan och var stolt över det!  Det är ofta 
så att självkritiken segrar fast det är betraktarens öga som avgör.
Hoppas alla får tre fantastiska dagar. Väl mött 3-5 juli.

Styrelsen
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Leta efter denna skylt,
så hittar Du till utställarna!

Se kartan på mittuppslaget!
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1.      Catarina Hjort Tolstoy
       Elidasväg 5, Sälen

Jag är idrotts- och bildlärare 
på Sälens skola och har målat 
och skapat i olika tekniker i 
hela mitt liv. De senaste åren 
har jag skapat och utvecklat 
min speciella ”Dalahäst” med 
sin signifikanta mun och öga. 
Varje sommar ställer jag ut 
i Ladan på Olnispagården, 
från Midsommar och framåt. 
Jag finns på plats de flesta 
onsdagarna under sommarlovet 
och på Sälendagen 23 juli.
Mina tavlor säljs även 
på Mindful Living i 
Tandådalen,Turistbyrån och 
under vintertid på restaurang 
Snögubben i Lindvallen.

VÄLKOMNA!
 Tel: 073-66915 57
e-post: hjortisalen@gmail.com
http://hjortisalen.blogspot.com

3-5 juli kan jag dock inte 
personligen närvara, men du är 
välkommen att ringa  så öppnar 
jag enligt överenskommelse.
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2. Christina Enfjäll
 1 km söder Lima kyrka

Även i år kommer jag att finnas 
på hemmaplan, 
Sörbäcken 6 i Lima. 
Välkommen att ta en titt och 
kanske en kopp kaffe.

Resten av året nås jag på tel. 
070-396 01 09 eller via 
e-post:
chris.enfjall@gmail.com 

3. Mattias Helje 
 Södra Heden 
 Lima    

Mobil: 070-21 58 041    
e-post: helje@telia.com

I Södra Heden i Lima, tillverkar 
smeden Mattias Helje tradi-
tionellt handsmide, verktyg, 
byggnadssmide samt övriga 
specialbeställningar. Mattias 
första upplevelse i en smedja 
var under grundskoletiden hos 
smeden Pål Gunnar Larsson i 
Lima som praoelev. Därefter har 
han aldrig lämnat hammaren 
och städet. Efter utbildningen på 
Stenebyskolan med gesällbrev i 
konstsmidesyrket, startade han 
sin egen smedja. 20 år senare 
smider han fortfarande och med 
samma lust!
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4. Malin Rennermalm 
 Limedsforsen
 Lima 
Född i Stockholm, men har bott 
10 år i Australien. Flyttade till 
Lima 2000.
Har alltid tecknat och målat så 
länge jag kan komma ihåg.
Jag är utbildad till arkitekt med 
examen från RMIT i Melbourne. 
Jobbar numera huvudsakligen 
med turism.
Har gått på diverse kvällskurser 
i målning, keramik, mm, men 
har ingen konstnärsutbildning.
Har provat på olja och akvarell 
men målar nu mestadels i akryl. 

Målar oftast landskap och 
naturmotiv. Intresserar mig för 
ljus och skugga i naturen och 
hur t.ex vatten ser ut i olika 
ljusförhållanden. Under Konst- 
och Hantverksrundan finns 
jag på Skiers Inn Pensionat, 
Limedsforsen 141, 780 64 Lima
Tel: 0280 320 22
e-post: fun@skiers.se

5. Tage Jonsson
 Östra Lillmon 87
 Lima 
Jag har tecknat, målat och 
illustrerat i över 50 år. Mest 
inom arkitektur, golfbanor och 
fjällanläggningar i Sverige, 
Norge och Finland, men även 
inom den fria konsten. Har 
deltagit i samlingsutställningar 
på Göteborgs Konsthall, 
Liljevalchs Konsthall och 
Dalarnas museum.
Har studerat teckning i 2 år på 
Worcester Artmuseum school i 
USA. 3 år på Konstindustriella 
skolan i Göteborg och 2 år 
på Tullan Finks målarskola i 
Göteborg. Akvarellkurser för 
Gunnel Moheim.

Välkommen till min ateljé!

0280-340 73
e-post: tjdesign@telia.com
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Målar i akvarell, akryl och olja.
Blir även  en och annan bild i 
grafik.
Målar också med nål och tråd. 
I många av mina bilder vill jag 
väcka tankar, känslor.
I  naturbilderna vill jag förmedla 
lugnet som man kan finna ute i 
naturen.
Har deltagit i flera utställningar i 
Arvika, Orsa, Stockholm,
Hällekis, Sälen,  Malung, 
Vansbro, Borlänge……
Välkommen hem till mig.

Mobil: 070-350 71 33
e-post: monaskreativaatelje@
hotmail.se

6. Mona Eriksson
 Trosvägen 10, 
 Malungsfors

7. Karin Birgerson
 Jommovägen 11 
 Malungsfors

Ka-Bi Skinn & Lin
Här skapas kläder, hattar, 
smycken och mycket annat i en 
salig blandning.
En upplevelse. Välkommen!

Tel: 0280 401 20
Mobil: 070-370 09 20
e-post: karin@kabi.se
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9. Birgitta Sundkvist
 Engberg 
 Skinnargränd 2,
 Malungsfors
I samma lokal som Sundkvist 
Skinn finns jag. 
Blandad kompott, smått och gott. 
Skinnförkläden, skinnryggsäck-
ar, tumhandskar, tennarmband, 
babykläder, hemkokt ringblom-
mesalva, torkad svamp, kryddor 
m.m.
Välkomna!

Mobil: 070-151 69 35   e-post:
hasslebacken@hotmail.com

8. Sixten Olsson
 Åsolavägen 9
 Östra Malungsfors

Vrilkonstnär, träskålar gjorda av 
vrilar (träkotor).
Även svarvade skålar.

Tel: 0280 40338
Mobil: 070-394 99 18

Träalster: Brödaskar, brödfat, 
maskburkar, smörknivar, 
trälastbilar i gammaldags stil, 
ljusstakar, fågelhus mm
Tel:     0280-412 12
Mobil: 070-655 25 97

10. Jörgen Sundkvist 
 Heskilsbackvägen 2
 Vallerås
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12. Marion Nilsson  
 Vallmovägen 92 
 Malung
 100 m norr Vallerås
 Turistgård 

Jag är 20 år och bor i Berihol 
i Mora. Jag gör illustrationer 
både traditionellt med bläck, 
med Copics-markers och digi-
talt Photoshop. Jag ritar och 
färglägger i Mangastil. För det 
mesta är det karaktärer som jag 
själv komponerat, men det hän-
der att jag gör egna tolkningar 
av kända serier, spel mm.

Jag gör allt Du behöver för 
brödbaket. Kavlar i björk (slät-
rand-krus) med varierande 
grovlek och längd. Rullar, 
spadar, stickor o gafflar till 
bakningen. Ljusstakar o 
sovelfat, som även målas i Carl 
Larssonfärger.
Landskapsklockor, kurbits-
målade skoknektar, nu 
även vita i retrostil med text, 
tillika trävaror nyckelhållare, 
smörknivar mm.
Täljer någon häst och är 
medlem i Trätäljarna.

11.     Hars Rune Eriksson
         Vallmovägen 92, Malung
         100 m norr Vallerås
         Turistgård

Tel: 0280 411 93
Mobil: 073-075 24 01
e-post: harsrune@gmail.com

Mobil: 070-555 98 09
e-post: marion.nilsson95@
gmail.com

Under rundan finns mina al-
ster hos mina morföräldrar i 
Vallerås. (Se nr 11 och 13)
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Jag målar i olja på skinn, duk o 
trä. Brudpar och Barndop med 
egen utstyrsel. Kyrkor, kurbits, 
folkdräkter, jaktmotiv och 
vasalopp. Kultur-slipsar med 
nakna kullor, men även med 
önskat motiv. Egendesignad 
dalahästmålning.
Mina målningar finns runt 
om i världen, som t ex hos 
Kung Carl XVI Gustaf, f.d. 
statsminister Göran Persson, 
f.d. folkpartiledaren Westerberg, 
f.d. dramatenchefen Löfgren, 
Stig H Johansson, Pernilla 
Wiberg, Thorleifs m fl.

13.    Lund Rosita Eriksson
        Vallmovägen 92,Malung
        100 m norr Vallerås    
        Turistgård

Välkommen till oss även övriga 
tider på året!

Tel: 0280 411 93
Mobil: 070-285 42 90
e-post: lundrosita@gmail.com

14. Emma Ingvarsson
 Torpet 2  
 78233 Malung

För tre år sedan tillverkade jag 
min första lampa av rören från 
min gammelfarfars elpanna. 
Idag tillverkar jag tak-, golv-, 
bords- och vägglampor samt 
ljusstakar av rördelar och andra 
föremål. Så gott som ingen 
lampa är den andra lik och jag 
gör dem gärna efter önskemål. 
Välkomna hem till mig för en 
ljus utställning där rustika 
material möter modern design

Mobil: 070-208 36 40
E-post: emma@skolemma.com
Hemsida: www.skolemma.com
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Jag tecknar i tusch och målar 
gärna i olja och akryl och söker 
motiv från historien och kända 
händelser.
Det senaste är min kluriga 
“Gubbe” som ofta syns i Dala-
tidningarna.

Mobil: 070-646 90 69
torplarsw@telia.com

16. Lasse Wennberg
 Galleri Grönland
 Postgatan 17
 Malung

15. Birgitta Helje 
 Albacksgatan 26
 Malung

Kläder i lin, vadmal, syr i 
fårskinn. Västar, mössor och 
vantar. Väver band i bandgrind.

Mobil: 070-560 27 59
e-post: birgitta.helje@hotmail.se
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17. Skaparcirkel
 Galleri Grönland
 Postgatan 17
 Malung
Vi är en skaparcirkel, som träf-
fas på Lillmokyrkan varannan 
måndag.Vi målar akvarell, akryl 
och täljer och har trevligt tillsam-
mans. Efter konstrundan tar vi i 
cirkeln sommarlov, för att till hös-
ten ta nya tag igen. Du kanske 
har lust att vara med oss då.
Info på mobil: 070-697 41 90
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Holger Andersson 19
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Jag har tecknat och målat 
sedan ungdomsåren. En bred 
konstutbildning genom Her-
mods Korrespondensinstitut. 
Målar i akryl och söker motiv 
från naturen.
Tel: 0280 700 73

19. Holger Andersson
 Gymnastikhallen på
 Vita Älgen
 Öje

Har jobbat med träråvaran i 
många miljöer och dimensioner. 
De tvådimensionella 
illustrationerna på papper 
övergår numera helst till tre-
dimensionellt - träfigurer. 
Min vision är att med betrakt-
arens hjälp tillföra figurerna 
ytterligare dimensioner och 
budskap.
Medlem i Trätäljarna.
Har gjort fler trägubbar än Emil 
tror jag. 

18. Prins Rolf Larsson  
 Kontvägen 5  
 Storbyn
 MALUNG

Välkomna!
Jag har även några tavlor.

Mobil: 070-600 64 15
e-post: prins.rolf.larsson@
gmail.com
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Jag har arbetat med form och 
färg i hela mitt vuxna liv. Målar 
helst akvarell i glada färger men 
arbetar också med konstgrafik, 
som jag gärna färglägger med 
akvarell. Motiven är oftast blom-
mor och växter.Har studerat 
akvarell för erkända konstnärer.

Tel: 0280 100 91
Mobil: 070-433 20 95
e-post: gunvorj435@gmail.com

20. Gunvor Jonsson
 Hampusgården
 Grimsåker, Ågatan 27

Jag har tecknat och målat se-
dan barnsben. Konstutbildning 
bl a genom NKI, Konstindu-
striella skolan i Göteborg och 
Konstfackskolan i Stockholm.
För närvarande arbetar jag 
mest med konstgrafik och akva-
rell samt fotografering. 

Tel: 0280 100 91
Mobil: 070-433 20 55
e-post: dalakurt@gmail.com

21. Kurt Jonsson
 Hampusgården
 Grimsåker, Ågatan 27
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22. Anita Lennartsson
 Östra Utsjö
 gamla skolan
 Malung
Under Konst- och 
Hantverksrundan, finns jag i 
bostaden i Östra Utsjö gamla 
skola i Malung. 
Om Ni vill kan Ni även se 
min trädgård, med egen “ros- 
uppfödning” m.m. 
Kanske en tur i växthuset 
samt en kaffetår på altanen. 
Välkomna!!

Mobil: 070-789 12 30
Hemsida: www.blaton.se 
E-post: blaton@telia.com

KONST-

HANTVERKS-
RUNDA

OCH
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23. Agneta Bengtson
 Tomuddevägen 6
 Tyngsjö

Är konstnär och civilingenjör 
inom flygteknik från Stockholm, 
med anknytning till Waisgården 
i Nybofjäll och jag ställer ut min 
fraktala konst hos Agneta. Med 
inspiration från civilisationen, 
naturen och rymden skapar jag 
sköna och meditativa bilder i 
olika format med hjälp av dator 
och beräkningsprogram.

Konstformen är ny och har börjat 
få renommé i konstvärlden först 
på senare år.

Jag pysslar med en hel del olika 
saker, väver trasmattor, virkar, 
stickar och målar. Sista åren har 
det mest blivit akvareller i litet 
format.
073-820 30 69
e-post: agneta.bengtson@tele2.se

24. Erika Bellander
 Tomuddevägen 6   
 Tyngsjö

Mina bilder och mönster 
kan även användas till t.ex. 
inredning, tapeter och kläder 
efter beställning.

Välkomna till en oförglömlig 
stund. Vi har fika till självkostnad 
för den långväga.

Mobil: 070-740 71 38

erika.bellander@bellwox.se
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Musik i sommarkväll

Malungs kyrka, foto: Hampus Kurt Jonsson

Torsdagen den 2 juli 19.00
inbjuder Malungs kyrka till: 

Musik i sommarkväll
”Ljuva toner för ljumma kvällar”

En vandring mellan musikstilar och årtionden.
Peter och Ulrica Boman, 

Magnus Lindholm och Eva Enders.
Sång, piano, gitarr och trombon

Leta efter denna skylt,
så hittar Du till utställarna!

Se kartan på 
mittuppslaget!
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Leta efter denna skylt,
så hittar Du till utställarna!

Se kartan på 
mittuppslaget!

Vår lokala förening i Malung-Sälen 
kan du kontakta via facebook.

Vill du bli medlem anmäl det till 
bertil.helmersson@naturskyddsforeningen.se
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Öje Turist ● Servicekooperativ 
hälsar Er välkommen till

Restaurang Vita Älgen,  Öje Handel,     Öje Turistgård
  Tel:  0280-700 70               0280-701 23      070-274 75 30

www.vallerasturistgard.se

VALLERÅS TURISTGÅRD

Bra billigt boende året runt               0280-140 40

Torpet 1, 782 33 Malung
Telefon 126 00, 070-243 80 40

Västerdalsvägen

 EL   ●   KYLA   ●   DATA   ●   VENT   ●   LARM
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RISHAGSVÄGEN 5, 782 34 MALUNG.  0280-700 63

Behöver du hjälp med
• bokföring, bokslut, årsredovisning

• deklaration, rådgivning

• revision
  

Kontakta oss på tel: 0280-441 50
www.ey.com/se

CERTIFIERAD KONTROLLANSVARIG 
BYGGLOVSRITNING och ANSÖKAN 
ENERGIBERÄKNINGAR 
BRANDSKYDDSBESKRIVNING 
ARBETSMILJÖPLAN och BAS-U 

Roger Bodeholt 
070-588 90 20 
0280-404 20 

roger@bodeholt.se 
Trosvägen 10 
782 75  Malungsfors 
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 Korvmuseum med korvprovning
Vallerås     w.w.w.vildhasse.se     0280-411 00

VILD-HASSE

Kvarvarande lager, skinn, skinnspill, foder, tyger, sybehör, ställningar, 
skyltdockor, affärsinredningar, hantverk m.m. m.m.

Sundkvist Skinn, Skinnargränd 2, Malungsfors. 
0280 - 400 39,  070-151 69 35
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070-646 98 07
e-post: bepeprodukter@telia.com

Be-Pe Produkter
för bilar, husvagnar, 
resväskor m m.

Exclusiva 
emblem
För bilar, husvagnar
resväskor, nycklar

ÖJE KAPELL   ÖJE SKINNMUSEUM
KULTURGUIDNINGAR 

ARJONS FISKEMUSEUM
GAMMAL KVARN M.M. 

RING 0280-70156, 070-315 86 25, 070-583 98 00
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Lisagatan 35, Malung. Tel 0280-100 79

 www.malungsbokhandel.se

Hela familjens 
bokhandel

Böcker • Kontorsmaterial • Kartor
Konstnärsmaterial • Souvenirer

Leksaker • Spel • Smycken • Presenter

Följ & gilla
oss på 

Facebook

Välkommen in till oss – Marie, Bosse, Helen och Justyna

Färgbröderna
Bygg & Färgbutik

Vackra rum där det är härligt att vara!

Malung: Västra Industrigatan 12
Tel: 0280-710 60, 0280-135 60
Öppet: Vard. 7-18, Lörd. 9-13
fargbroderna.se
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Thuressons Timmerstugor
Telefon 070-343 71 71

www.ttstugor.se


