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auktoriserad återförsäljare för:

Skurgolv
Skurgolv är plank- eller brädgolv av obehandlat trä som bara 
skurats med såpa och kallt vatten. Golven är alltså obehandlade. 
Skurgolven har kommit i ropet igen. Väljer du skurgolv, är du 
inte låst för framtiden. Då har du alla andra alternativ till golvbe-
handling kvar. Skurgolv är dessutom de enda golv som bara blir 
lättare och lättare att underhålla. 

Oljade golv 
Oljning av golv har egentligen ingen längre tradition, men med 
rätt sorts golvolja är det ett utmärkt alternativ, framför allt som 
alternativ till lackade golv. Till fördelarna med olja kontra lack 
hör att du kan göra jobbet själv och att du inte behöver slipa 
om golven inför nybehandling. En fördel är också att du bara 
behöver underhålla de delar av golvet som slits. Behandlingen är 
långt billigare än lackning och betydligt miljövänligare. Idag har 
det kommit många nya golvoljor på marknaden, men skillnaden i 
kvalitet är mycket stor.
Många tror att man bara kan olja in golv med kokt linolja, och 
att det är samma sak som att behandla det med riktig golvolja. 
Det är det inte alls! Golvolja, som också är gjord på linolja, in-
nehåller även harts, som gör ytan stark och slittålig

Målade golv
Målade golv var vanliga redan på 1700-talet. Golven målas med 
tunn linoljefärg av hög kvalitet, som åldras vackert och ger en 
slitstark yta. Alla trägolv kan behandlas så här, men framför allt 
är målade golv en perfekt lösning om man har gamla, slitna, 
stickiga och fläckiga golv, som inte ser ut att gå att rädda på 
annat sätt. Målar du ett sådant golv, kan du skjuta upp golvbytet 
ytterligare en generation och under tiden ha ett lättstädat och 
vackert golv med tydlig antikkänsla. 

Golvbehandling - Olja och Vax

Golvvax NYHET
Flytande, oparfymerad vaxlösning. Denna flytande vaxlös-
ning är tänkt för rengöring och skydd av hårda golv, till 
exempel målade trägolv, stengolv, klinkergolv, korkmattor 
osv oavsett ålder. 
Passar utmärkt till moppning av golv. Perfekt för den som 
har ett linoljefärgsmålat golv och vill behålla fräschören 
i kulören och samtidigt ge golven en mer lättstädad och 
smutsavvisande yta. En fördel är att golvvax kan använ-
das på alla golv i alla rum, oavsett material, i den normala 
städningen.

Golvvax är också en utmärkt produkt att använda i mer kon-
centrerad form om man t ex vill uppnå en glatt och smutsav-
visande yta på gamla eller nya möbler eller fast inredning, 
målad med linoljefärg.

Städa skinande rent
Ett prydligt hem som doftar 
gott, kan det bli mer välkom-
nande? 
Vi mår alla bra av att ha ord-
ning och reda omkring oss, 
och även om man inte ska 
vara överdrivet rädd för smuts 
och bakterier, är det onekli-
gen trevligare att röra sig i en 
skinande ren miljö.
Att städningen dessutom är så 
naturlig som möjligt, med t ex 
citroner, vinäger, bikarbonat 
och såpa ger också ett rent 
samvete och en glad spargris!

BOKTIPS

Gysingesåpa! Nytt 
namn men samma 
fantastiska såpa. Nu 
miljövänligare än 
någonsin, märkt med 
Svanen. från 89:-

För behandling av 
furu och grangolv 
samt parkettgolv. 
Passar även på tegel- 
och stengolv. Ett 
klart bättre alterna-
tiv än golvlack till 
gamla hus. från 335:-

Golvvax
215:-



3

.sewww.

Snart tändas tusen juleljus:
MINNS I NOVEMBER DEN LJUVA SEPTEMBER

Åter sänker sig nu vintermörkret över Dalarna och den ljuvliga 
sommar som vi erfor kommer vi väl för alltid att minnas med 
värme. Höstens intåg gick även den i solens tecken och vi som 
uppskattar skogens skafferi har haft rikligt med både svamp och 
bär att skörda och bära hem. 
Visst är känslan av ett välfyllt skafferi alltid som en extra rike-
dom och vetskap när snöstormen gör sig påmind finns skogens 
guld på hyllorna, färdiga att avnjutas till både frukost, lunch eller 
middag. Har du däremot inte själv hunnit förädla årets skörd kan 
vi såklart råda bot på det, i vårt skafferi finns hantverksmässigt 
producerad sylt, saft, marmelad och så klart glögg.
Årets inredningstrender går fortsatt i den klassiska stilen och vi 
har glädjen att presentera nyproducerade kastruller från Koc-
kums Jernverk. Även ERNST lägger tonvikt kring klassiska 
former och hållbar design, i höstens nyheter märks gammaldags 
spillkum. 
Den klassiska designen fortsätter såklart i julens mer traditio-
nella pynt och tillbehör, vi tipsar om olika blomsterarrangemang 
och spännande juldekorationer i samarbete med Hantverks-
boden i Sågmyra. I vårt breda sortiment av julartiklar märks 
särskilt Jenny Nyströms kända julmotiv som julkort, kakeldekor 
och klassiska tomterader. Vårt lager av julklassiker är unikt 
och så även våra fina priser. På nya Trend & Tradition har vi 
även samlat ett stort utbud av lyktor och adventsljustakar. En 
uppstickare är Affari som öppnar upp med inredningsdetaljer för 
den kräsne, så väl nyproducerat som antika föremål från världens 
alla hörn. Vårt Affari-rum ska som vi hoppas bli en upplevelse 
med hög mysfaktor.
Nytt för den här vintern är att vi håller stängt på onsdagar, vilket 
vi kompenserar med generösa öppettider resten av veckan och 
helgen. 

BUTIKEN MED DET LILLA EXTRA FÖR RIKTIGA HEM 

– mitt i hjärtat av Dalarna med 25 minuter från Falun, Leksand, 
Rättvik och Borlänge. I Sågmyra finns gott om parkering och 
våra stamkunder svänger ofta in just vid butiken för att köpa färg 
och måleriverktyg. 
Vi är sedan starten auktoriserade återförsäljare för Gysinge 
Byggnadsvård och har ett komplett sortiment av alla deras 
välrenommerade färger och linoljesåpa.
Självklart finns kunskaper kring byggnadsvård, fönsterrenove-
ring och tidstypiska detaljer. Vi säljer alla former av beslag 
tillverkade vid anrika Eskilstuna kulturbeslag varvat med 
egna skatter av dörrar och fönster, gamla renoverade eller aldrig 
använda reservdelar och tillbehör.
Till det finns Dalarnas enda Cookshop med det bästa för matlag-
ning, bak, grillsäsong och mycket för vildmarksliv. Vi saluför 
många av de största varumärkena med en tonvikt på hållbarhet, 
tradition och miljö.
I vårt Café erbjuder vi långväga besökare eller de som bara är 
fikasugna, kaffe med nybakat bröd. Nytt för i år är vår fantastiskt 
goda stenugnsbakade pizza.

DET VAR MYCKET SOM VAR BÄTTRE FÖRR och vi 
försöker hålla just detta vid liv, samtidigt som vi älskar design 
och lämnar alltid plats för de nya trenderna inom inredning. 
Hoppas att ni gillar vår tidning och blir inspirerade. 
Julen 2018 knackar nu på dörren och vi har många roliga hän-
delser på gång, värdinnekvällar, pepparkaksbak, olivoljeprov-
ning och årets sista julmarknad, hoppas att vi syns i Sågmyra!

Välkommna till oss på Sågmyra Byggnadsvård och Kökshandel
Stefan & Jenny med personal

VÅRA ÖPPETTIDER I VINTER:
MÅNDAG – TORSDAG 10.00 – 18.00 
ONSDAG STÄNGT
FREDAG - LÖRDAG 10.00 – 17.00
SÖNDAG 12.00 – 17.00
info@sagmyrabyggnadsvard.se

Tidningen framställd i samarbete med
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i vår fönsterverkstad:

RENOVERA DÖRRAR

Många tror att byggnadsvård inte är något 
för dem. Det vill jag ändra på. Jag vill 
visa att ALLA, inte bara ägare av gamla 
hus utan också de som har en äldre lä-
genhet, som vill bygga om en övergiven 
ekonomibyggnad till fritidshus eller bara 
är allmänt miljö- och återvinningsintresse-
rade kan hitta inspiration i det gamla sättet 
att bygga och inreda. För väljer man att 
bygga nytt med gamla metoder och med 
begagnat material får man dessutom själen 
på köpet.

Citat Göran Gudmundsson

Så här fin blev en pardörr som vi totalrenoverat 
genom att skrapa, kitta och linoljemåla i Eng-
elskt röd och sedan slutligen tillverkat en karm 
i vårt snickeri. Det finns nu gott om dörrar och 
fönster i våra gömmor.
Efter förvärvet av den gamla fabriksbygnaden 
“Ylleboden” har vår dröm om en egen fönster-
verkstad blivit verklighet. Våra utrymmen för att 
förvara och bevara dessa skatter från forna sekel 
är inget vi räds att utnyttja.
Självfallet har vi även lager av gammalt mun-
blåst glas som vi kan skära till efter dina mått. 

Byggnadsvård för lägenheter 
Byggnadsvård för lägenheter 
är en guldgruva för alla som är 
intresserade av sin lägenhets 
historia, och ett oumbärligt verk-
tyg för dem som funderar på att 
renovera. I elva rikt illustrerade 
kapitel bjuder boken på utförliga 
beskrivningar av hur husens och 
lägenheternas utformning skiftat 
genom olika epoker. Därtill ges 
en mängd handgripliga råd om 
hur man bäst går till väga när 
man ska renovera.

BOKTIPS
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vinterns bok- och filttips:

Tidstrandsfiltar hos Sågmyra 
Byggnadsvård och Kökshandel

I vårt sortiment finns ett 100 tal Tid-
strandsfiltar och plädar, dessa ulliga 
trotjänare är av yppersta kvalité som vi 
tvättat i linoljesåpa. Linoljesåpan rengör 
på djupet samtidigt som den stärker ull-
fibrerna och efter tvätt pressar vi filtarna 
med 1000 bars ångtryck. 

De äldsta filtarna i vårt lager härstammar 
från 1930 talet, populärast är ändå Viola 
Gråstens klassiska design Snark från 
1958, mönstret som först var en exklusiv 
beställning från NK i Stockholm.
 
Genom sin popularitet behöll Tidstrands-
fabriken mönstret i produktion ända till 
1976, när fabriken och produktionen i 
Sågmyra stängdes.

Kerstin Landström, formgivare.

“Tradition, inspiration och förnyelse.
Inspirationen hämtar jag framför allt från vårt 
svenska kulturarv och traditioner. Medeltida 
kyrkomålningar, schablonmålade tapeter och 
snickarglädje har givit upphov till flera av mina 
filtmönster.
Filten Dalarna är inspirerad av både kurbitsmå-
leri, dalahästar och de dräktband som finns på 
flera av Dalarnas vackra folkdräkter”. 

Plädar av 100 % ekologisk ull, våra priser från 
1395:-. I butiken finns Kerstins populäraste 
plädar även barnfiltar i storlek 65 x 95 cm pris 
595:-.

Bevare mig väl
Hur gick det till när 
en förfallen lada, ett 
övergivet torp, en 
sönderrenoverad herr-
gård, ett obeboeligt 
militärboställe och en 
illaluktande lägenhet i 
stan fick nytt liv och sin 
själ tillbaka.
Var började man?
Hur visste man var man 
skulle leta? 
Och vad hoppade man 
över?

Göran Gudmundssons nya stora bok är en guldgruva för 
alla som älskar gamla hus med tradition och känsla.
Här berättar han historien om fem genomgripande reno-
veringsprojekt med vitt skilda förutsättningar. Med stor 
sakkunskap beskriver han hela processen, före, under och 
efter, och visar i detalj hur man går till väga för att hitta 
spåren av det gamla, leta renoveringsmaterial, färgsätta 
och tapetsera.
Och inte minst hur man kan förhålla sig till de olika 
vägval som finns. För hur ska man egentligen tänka om 
originalfärger och gamla byggmaterial, om man också ska 
bo i huset? Finns det rätt eller fel?

BOKTIPS
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auktoriserad återförsäljare för:

Mer handgjort än så här
blir det inte
Upptäck vårt sortiment för badrummet som in-
nefattar alltifrån badborstar, tvål och badtextil 
till rakning. Härliga produkter tillverkade med 
känsla och naturmaterial såsom tagel, ek och lin 
med mera. Unna dig lyxen av vackra och funk-
tionella vardagsföremål!

Du hittar ett komplett sortiment av Iris Hant-
verks produkter i vår butik.

ERNST tekanna i sten-
gods. 1,2 L  pris 379:-

Ingen är väl så 
älskad som Ernst 

Kirchsteiger i 
sina julprogram. 
Minst lika popu-
lär börjar han bli 

som designer. I 
höstens nyheter 

märks hans kän-
sla för klassiska 

köksredskap och 
ljuspunkter.

ERNST 
doftljus bränn-
tid 50 tim. 
199:-

ERNST Spillkum 20 cm  299:-
23 cm 349:-

köksmått 1 dl 109:-

ERNST
ljuskrona 60 cm

499:-

Badborste med skaft 229:-
Ansiktsborste 159:-
Nagelborste 149:-
oljad ek, handbundna tagelborstar.
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auktoriserad återförsäljare för:

Le Creuset lanserar en ny, djup och spännande 
maritim färg inspirerad av havets nyanser och 
vackra färgspel.
Havet är fascinerande och kan vara både lugnt 
och brusande och samtidigt rymma djup och stor 
mystik. Havet går i ett med omgivningen, om 
än färgerna är kontraster eller matchande och 
lyckas göra samspelet lugnt och tidlöst. Det är 
den här stämningen vi har försök fånga med vår 
nya färg Deep Teal.

Deep Teal - En smak av havet

Grytor med tillbehör innehåller allt för grytälskaren! Här finns såväl vegetariska gry-
tor som grytor med fisk och skaldjur samt fågel och kött. Jag bjuder även på en och 
annan viltgryta samt några för veganen.
Och missa inte de goda tillbehören som kan kombineras nästan hur som helst. En 
gremolata är ljuvlig till kalvgrytan men passar också till en del fiskgrytor. Aioli är 
klassisk till fiskgrytan men kryddad med chili går den även utmärkt till en köttgryta.
Sedan har vi grönsakerna! Den tärnade gurkan skänker svalka till en gryta med asi-
atisk hetta. Och de klassiska ättiksinlagda grönsakerna som morot, gurka, blomkål och 
rödbeta är alltid rätt. Potatis passar ofta bra till, liksom ris i alla färger och gryn i olika 
modeller.
En gryta kräver ingen tillsyn, men ibland lite tid. Den får man visserligen lätt igen då 
grytan tillhör de maträtter som bara blir godare dagen efter, och passar lika bra i en 
lunchlåda som till en snabblagad vardagsmiddag. Att den sedan är lika enkel att laga 
till få, som till många gör ju att den även kvalificerar sig till bästa bjudmaten!
Så, kära vänner, investera nu i en bra gryta av gjutjärn och håll den kokande - var ska 
sleven vara om inte i grytan!

BOKTIPS
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klassiskt trä

Planksteksbräde
med underlägg

299:-

Knivslipning
i butiken

18/11 är Horn-Per på 
besök. Ta med dig dina 
köksknivar eller lämna 
in i förväg. 3 st 100 :-
*gäller alla typer av knivar.

Servettringar i läder
4 pack
189:-

Linneservetter
2 pack

169:-

Skål accasia
10 cm 4 pack 129:-
13 cm 2 pack 179:-

Bestickslåda accasia
169:-

Årets trendigaste juldukning skapar du genom att 
blanda rustika naturmaterial och skogsfynd toppat 
med en klassisk servis.

Xantia - för både krögare
och privatpersoner.
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svenskt mathantverk:

Värdinnekvällar
Från 15 november till 15 december finns 

möjlighet för dig att bjuda in
dina vänner.

Vi äter julsmörgås, dricker kaffe och 
glögg. Ingår gör även provsmakning av 
våra delikatesser i Caféet, julshopping i 

våra butiker med exklusiva erbjudanden 
och en julgåva som ni får ta med er hem. 

Kostnad per person 95:-
För bokning maila

info@sagmyrabyggnadsvard.se
Svenskt Mathantverk
Svagdricka som den 
smakade förr 89:-

SÅGMYRA CAFÉ OCH SKAFFERI Vårt Cafe´och Skafferi är en härlig blandning av 
en handelsbod från sekelskiftet och erbjuder en 
välbehövlig fikapaus för långväga resenärer eller 
lokala bybor. 

I våra skafferihyllor samlas svensk producerade 
delikatesser, glögg, saffransirap, syltad rödlök, 
svagdricka, hembakade skorpor, te, kaffe, 
marmelad, sylt och gammeldags karameller.

Vi serverar alltid färskt bröd och erbjuder nu 
även stenugnsbakad pizza.

Svenskt Mathantverk
Rödlöksrota 59:-
Ljuvlig kompliment 
till julens kallskurna 
kött och patèer. 

Hantverksmässigt tillverkad 
Italiensk pasta 69:-
Pesto Italiensk 49:-

Hällbröd från Här-
jedalen från 49:-

Prisbelönt glögg 
från Gårdsbutiken

Höga kusten, 
naturliga råvaror 

med julens
kryddor. 89:-

Farmor Ediths krämiga 
sirap, ett måste till efterrätter, 
bakverk, även till ost. 69:-
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nya kokpunkter:

Ett kärt återseende
Det är sent 1800-tal i Ronneby, familjen Kockum har precis satt 
igång bygget av sin nya fabrik. Planen är att tillverka kannor, 
hinkar och sjukhusredskap. 1893 hittar en annan produkt ut från 
fabriken. En produkt som helt förändrar verksamhetens framtid: 
Det emaljerade kokkärlet.

Kockums emaljerade kokkärl görs i flera olika färger, men det 
är den milda gula färgen med den tunna mörkgröna kanten 
längst upp som svenskarna gillar allra bäst. Det finns ingen hejd 
på försäljningen, och allra bäst går det på 1930-talet. Det lagas 
grytor som aldrig förr och den genuina designen och det hållbara 
materialet syns i vart och vartannat hem.

Men. Så kom 60-talet. Det svenska folkhemmet väljer plasten 
före allt annat. De fina emaljerade kärlen hamnar längre och 
längre bak i köksskåpen. Kockums Jernverk möter nedgången 
med nya grepp, uppdaterar färger och former med hjälp av 
framgångsrika formgivare som ädelsmeden Sigurd Persson 
och designern Arne Erkers. Men det räcker inte. Tillslut åker 
de emaljerade kärlen ut ur de svenska köken. Produktionen på 
Kockums Jernverk stannar av.

Tills nu. Tiderna ändras och tur är väl det. Idag fasas plasten 
ut ur de svenska hushållen och det finns åter plats för kvalitet 
och form i köken. Därför har vi tagit vara på det bästa från 30-
talet – som det hållbara materialet och designen – uppdaterat 
färgpaletten något och kickat igång Kockums Jernverk. Med vår 
nya kollektion vill vi ge dig inspiration och glädje i köket och 
frambringa en känsla kring matlagningen som du inte upplevt 
förut. Dessutom är det 
viktigt för oss att våra 
produkter är vackra 
nog att du vill låta dem 
stå framme, även mel-
lan middagarna.

Allt vi behövde göra 
var att vänta på vår tid. 
Och nu är den här, 
igen.

Hos Sågmyra Byggnadsvård har Kockum 
alltid haft en plats i butiken, under begrep-
pet Tidigare har vi sålt och säljer retro 
produkter från Kockum, Nils-Johan och 
Husqvarna. 
 Unika produkter som trotsat tidens tand 
och med lite kärlek ser ut som nya, främst 
kanske dessa ur ett EKO perspektiv är att 
föredra. Däremot är det såklart med stor 
glädje som vi välkomnar NYA kockum 
produkter till vårt kökssortiment, mate-
rialet är perfekt för alla spisar och har en 
naturligt bra värme fördelning och produk-
terna tål självklart maskindisk, 
Det var helt enkelt bättre förr

Olivoljeprovning 
18 november 12-16

Robert Lindblad,
vars passion för olivoljor har fört 

honom till olivernas Mekka, Italien och 
området kring Umbrien. Villa Bobianas 
naturella olja för tankarna till solmog-
na tomater, basilika och färsk pasta. 

Doften av Italienska vidder är tydliga. 
Välkomna att bryta av novemberrusket 

och med smaken drömma er bort
en stund.
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Ordet “pizza” förekommer för första gången år 
997 på medeltidslatin. Antik grekiska innehåller 
orden πικτή (pikte), “jäst bakverk”, som på latin 
blev “picta”, och på senlatin pitta (uttalades 
pizza). Enligt en italiensk sägen skapades piz-
zan av en fattig kvinna med många munnar att 
mätta men med ett begränsat utbud av mat. När 
hon bakade familjens bröd kom hon på att lägga 
den mat som fanns uppe på och sålunda grädda 
brödet tillsammans med allehanda matrester. 
    
 Baka din egen Pizza 
(tidsuttag är 8 timmar)
3 1/2 dl iskallt vatten
50 g färsk jäst
3 msk god olivolja
1/2 msk salt
2 dl durumvete
8 dl vetemjöl + extra till utbakning 
 
Häll vattnet i en rostfri bunke, smula i jäst och 
olivoljan, vispa försiktigt ut jästen, tillsätt salt. 
Tillsätt mjölet, knåda eller låt degmaskinen 
arbeta degen till en jämn deg som du formar till 
en boll. Degen skall jäsa länge, upptill 2 timmar 
i rumsvärme. 
Viktigt! att det är en stor degbunke.
Ta upp degen (knåda inte) dela och forma den 
till 6 mindre bollar ca 200 g. 
Placera bollarna på ett fat och ställ in i kylen 
med en blöt handduk över och låt stå i minst 
5 timmar. Sätt ugnen på 250 grader och värm 
samtidigt din ”pizzasten”
Kavla ut dina pizzor tunt på väl mjölat bakbord.
Toppa pizzan med en hemgjord tomatsås, moz-
zarella både i botten och önskad fyllning, avslu-
ta med ytterligare mozzarella och grädda 5-10 
minuter beroende på underlag.
Krydda med lite Oregano eller Pizzakrydda från 
Aftek

jästa bakverk:

Le Creuset Pizzaplatta 
emaljerat gjutjärn
ord. 1349:-
NU 995:-

Le Creuset Pizzaplatta
Nyhet lufthål ger en 

krispig botten.
299:-

P IZZA

Under grillförbudet i somras blev pizza vår räddning och 
många av våra kunder sökte efter roliga tillbehör. Vi har 
nu fyllt upp butiken igen och har ett tiotal olika hällar och 
plattor för en riktigt krispig pizzabotten. Andiamo

Exxent Pizza/brödspade 
599:-

Pizzaspade 
99:-
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i samarbete med Hantverksboden:

NY BUTIK i Sågmyra

Lagom till advent är vi glada att 
välkomna Sofia Wahlberg och 

hennes blomsterrike 
Hantverksboden

I butiken erbjuder hon allt ifrån 
blomsterarrangemang, snittblom-

mor, krukväxter, presenter och 
på sikt även olika
 kursarrangemang.

Jutesäck ERNST 119:-
dekoration och band från 
Nya Trend & Tradition

Stor lykta AFFARI 795:-
dekoration och band från Nya 
Trend & Tradition

Galvad skål på fot AFFARI 695:-
dekoration och band från Nya Trend & Tradition

Komposit kruka AFFARI 125:-
dekoration och band från
Nya Trend & Tradition

Här vissar vi ett axplock av några blomsterarrangemang 
framtagna i samarbete med Hantverksboden. Låt dig inspireras, 
fynda dekorationer, band och vackra urnor på Nya Trend & 
Tradition. Du kan skapa egna arrangemang eller beställa efter 
dina önskemål hos Sofia. Blommor för julens alla grupper hittar 
du såklart hos Hantverksboden.
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julmarknad 22 december:

Sågmyra bjuder in till årets sista julmarknad i 
samarbete med lokala företag, knallar och Jul-
tomten. Vi vill erbjuda er alla en riktig stressfri 
julhandel med möjlighet att köpa de sista julklap-
parna, glögg och andra delikatesser för julbordet.

* blomsterarrangemang * dans runt granen * 
 * korv * konfektyr * musik och julkör * 

* hästskjuts * julkaffe*

Vi tänder kl 15.00 en 
marschall-gata till 

förmån för hemlösa, gäst 
under dagen är

JEANETTE HÖGLUND 
grundare av organisa-
tionen “Vid din sida” 

även känd från TV5 och 
Tunnelbanan.
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tomteparad:

Välkomna in till nya Trend & Tradition här finns julpapper, juletiketter, julkort, 
julgranspynt och traditionella produkter för julen, festen och andra högtider. Lite som 
Trend och Tradition fast bättre. Alltid halva priset på kort och papper mot ordinarie 
handel.

NYA TREND & TRADITION

EAST IMPORT
Lantliga lyktor. för 

en stämningsfull 
tillvaro under mörka 

vinterkvällar
från 299:-

Julbarn
per styck 89:-

CULT Skogstomtar
från 59:-

CULT Raggsocks 
tomte från 99:-

CULT Hemmatomte av porslin
från 99:-

Ingen jul utan Jenny Ny-
ström! 
Kära jultraditioner histo-
ria, skrock, dikter, recept, 
julkort, julklappsrim Och 
så förstås Julevangeliet ur 
Bibeln, Tomten av Viktor 
Rydberg och några klassiska 
julsånger. I den här boken 
finns allt. 
Jenny Nyström skapade den 
svenska tomten. Hennes 

bilder är för alltid förknippade med våra jultraditioner. I 
boken finns många av hennes bilder från böcker, jultid-
ningar, julbonader och vykort. 

Jan-Öjvind Swahns text beskriver kunnigt julens historia 
(tomten är inte äldre än han ser ut) från Jesu födelse till 
lucia, julgranen, julmaten och julmust och texterna är ofta 
kryddade med roliga och kvicka kommentarer. 

Kalmardottern Jenny Nyström förvandlade folktrons gård-
var till en dvärgvuxen grötätande julklappsutdelare, föga 
lik sin tyska förebild Sankt Nikolaus.

BOKTIPS

Sagaform
Ekollon porslins-
burk. 
349:- NU 299:-

Sagaform
Ekorre serveringsfat.
249:- NU 199:-

Strömshaga
Fotogenlampa.

H 36 cm.
599:-

DORRE
Glöggglas i 4-pack 
från 139:-

DORRE
Champagnesabel. 
42 cm. 299:-
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LJUSSTAKE
TRADITION
Traditionell träljusstake i 
rött med inspiration från 
Dalarna. Placera ljusstaken 
exempelvis i fönstret 
för att skapa en härlig 
adventstämning i hemmet. 
Ljusstaken har 7 ljuskällor.
599:-

juleljus

LJUSSTAKE NISSE
Denna fina ljusstake i 
rött med juliga detaljer 
i form av 2 små tomtar 
med ljus mellan skapar 
en skön julkänsla.
Outletpris 199:- 
(399:-)

JULBOCK
Julbock för utomhusbruk klädd i grön 
girlang och belyst av en robust slinga 
med 50st lampor. Bocken är 60 cm 
hög och 45 cm lång och passar perfekt 
att placera i trädgården eller utanför 
finingången på huset.
Outletpris 399:- (849:-)

Tuppastake med 
ledbelysning i en 
klassisk design.
699:-

I vårt sortiment från Star trading finns både klassisk 
julbelysning samt rolig vardagsbelysning. Det som 
utmärker dessa ljuspunkter är hög kvalitet och därmed 
längre brinntider som garanterar stämningsfulla timmar 
år efter år. 

NYHET
Antikljus med timer, 

led och fladdrande 
låga. Så verklighets-
trogna att de tas för 
äkta stearinljus. Ett 
barn och djursäkert 

alternativ.
2-pack 24 cm 139:-
2-pack 40 cm 199:-

Tomterally - en 
charmig jul-
prydnad med 
ledbelysning.
349:-

NYHET
Flamelamp E27 en autentisk eldsflamma 
med 25 000 timmars brinntid 1800 K 
vilket ger ett mjukt och värmande sken. 
Nu kan du skapa en öppen spis utan 
krångel.
329:-
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auktoriserad återförsäljare för:

ERBJUDANDE
Le Creuset 
Gjutjärns Stekpanna 28 cm 
500 kr värdekupong 
ord. pris 1499:- gäller ej (Deep Teal)

ERBJUDANDE
 

Le Creuset 
Gryta 4,2 L 
700 kr värdekupong 
ord. pris 2449:- gäller ej (Deep Teal)

Le Creuset
Ljuslyktor 2-pack i 

stengods.
Olika färger.

149:-

Le Creuset
emaljerad gjutjärnspanna. Precis som med den 
ikoniska emaljerade grytan från Le Creuset 
bygger stekpannan på gjutjärnets fantastiska 
värmespridande effekter. Emaljen invändigt 
tillåter att stekpannan diskas som vanligt. Livs-
tids garanti. Passa på att utnyttja dina rabatter 
och möjligheten att ge bort en äkta trotjänare i 
julklapp till någon som du tycker om.

GOD JUL önskar Sågmyratomten!


