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Välkomna till vårens stora marknad i vackra Bjursås.
Bjursås hembygdsförening och Mörtsjöbo marknad
arrangerar tillsammans en stor marknad med
spännande sortiment på Dössberget.
Här säljs hantverk, höns, kycklingar, kaniner, plantor, mathantverk och mycket mycket mer. På plats finns även grönytemaskiner och outdoorprodukter för både visning och försäljning.

Här nappar fisken
i sommar
Läs mer på sid 16
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Bjursås Hembygdsförening
Dössberget i Bjursås är en vacker plats och välkänt för sin vidsträckta utsikt. Det är Bjursås
Hembygdsförening som äger och driver Dössbergets Hembygdsgård. Det är många ideella timmar som under årens lopp är nedlagda här.

FAKTA

Bjursås hembygdsförening bildades
1907 och hör till de äldsta hembygdsföreningarna i Dalarna.
Föreningens uppgift är att värna om och vårda vår
hemmiljö, vårt kulturarv och våra traditioner samt öka
kunskapen om och förankra känslan för vår hembygd
både ur ett historisk och ett kulturellt perspektiv. Det
innebär att föreningen aktivt medverkar till att vårda
och bevara vår natur, kultur, landskapsmiljö och våra
fornminnen och är dessutom delaktig vid samhällsoch miljöplanering.

Alla gamla byggnader har monterats ner från olika platser i
Bjursås socken och byggts upp på området. Den första var
Gammelgården som är en parstuga från 1700-talet. Den blev klar
i början av 1920-talet och då anskaffades även trösklada, stall,
härbre och ladugård. Det blev en kringbyggd gård som idag har
en rik samling av gamla bruksföremål.
Den unika Stadigstugan är känd för sina vackra dalmålningar.
Stugan var tidigare dalmålaren Mats Persson Stadigs hem. Han
byggde stugan på Larsesgården i Attjärnbo, där han gifte sig med
Karin Matsdotter 1815. Väggarna är vackert dekorerade av Mats
själv. Stugan flyttades i början av 1950-talet till Dössberget och
fick då namnet Stadigstugan.
På 1950-talet hade man på somrarna kaffeservering i
Stadigstugan. Det blev så populärt att den snabbt blev för liten.
Därför började man planera för och bygga en serveringsstuga och
1974 stod den klar. Det är det nuvarande Värdshuset som sedan
i olika omgångar har blivit tillbyggt och moderniserat. Idag är
Värdshuset restaurang och cafe. De olika rummen är inredda och
uppkallade efter lokala profiler som Klas Andersson, Rällsjöbritta
och Einar Norélius.
På Dössberget finns mycket att uppleva. Där finns ett museum
med utställningar i olika teman, såsom en fin samling av veteranmotorcyklar och -mopeder, gamla hästdragna vagnar, skotillverkning, Bjursås första brandbil och mycket annat. I anslutning till
museet ligger Handelsboden som säljer produkter tillverkade
av hantverkare från bygden. I hagar och hägn finns tamdjur av
olika slag, såsom grisar, kaniner, höns, kalkoner, getter, ankor och

marknad och mycket annat. Föreningen driver Kulturbutiken, som
säljer hantverk från lokala hantverkare, byböcker, barnböcker,
förmedlar försäljning av sockendräkter och delar till dräkterna.
Varje år ger föreningen ut en almanacka med bilder som har
anknytning från miljöer och på människor från bygden, har årliga
fotoutställningar i Gamla Bönhuset.

fjällkor. En uppskattad och spännande upplevelse för barnen är
Sagostigen. Sagostigen grundar sig på boken ”Olivias nya skor”
skriven av lokal författare, Sara Källström. Boken är skriven på
Bjursmål med parallell text på svenska.
Föreningen organiserar och arrangerar olika aktiviteter på
Dössberget såsom traditionellt midsommarfirande, olika evenemang med artistuppträdanden, familjedag, höst-, jul- och vår-

Det har under årens lopp funnits ett stort engagemang och en
framtidstro, som pågår än idag. Det finns stora framtidsplaner för
att fortsätta utveckla verksamheten på Dössberget och i Bjursås.
Målet för Bjursås Hembygdsförening är att Dössberget ska vara
en plats för alla åldrar och olika intressen. Föreningen har ett
nära samarbete med Sockenrådet, Bjursås Skicenter och olika
föreningar.
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Produktion: Mediagruppen Dalarna AB,
0243-921 00, www.lokalti.se
Tryck: V-TAB AB 2022

Vi bygger infrastruktur
såsom broar, vägar, VA och fjärrvärme,
samt betongarbeten och bergschakter
åt den offentliga sektorn.

www.road.nu | Bjursås | 023-107 70

Det händer grejer i Bjursås även på sommaren

Upplev Bjursås
på sommaren
Det är inte bara underbart i Bjursås vintertid. Naturen och våra välutrustade
stugor är lika fantastiska sommartid. Njut av de vackra omgivningarna på
cykeln på en av våra Biking-Dalarna-leder, i löparskorna längs vildmarksleden, paddlandes, ﬁskandes, eller varför inte en padel-match, en runda
minigolf eller slappa och bada vid vår långgrunda badstrand?
Mountainbikes, kanoter och SUP-brädor ﬁnns för uthyrning.

...och mycket mer
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Kvalitetstid med
familj & vänner
Boka stuga eller camping så
bjuder vi på aktivitetspaket
(minigolf, boule och kanothyra)
under ett tillfälle under vistelsen
Uppge rabattkod: sum22
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Vackra vyer och lugn, 20 mil från Mälardalen.
Cykel- och vandringsleder, paddling och
badstrand. Mat, logi, konferens, bassäng &
bubbelpooler. Högsta mysfaktorn – halva resan
Skanna
för mer
info!

bjursas.com
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Med kängor och ryggsäck
i Bjursås storslagna natur
BJURSÅS z I Bjursås kan den som vill ta på sig
vandringskängorna och ryggsäcken och ge
sig ut i vacker natur efter kortare eller längre
vandringsleder. Det behövs inga långa planeringar eller förberedelser, det är bara att ge sig
av på en mysig dagsutflykt.
– Många av våra gäster pratar sig varma om
den fantastiska naturen, de uppskattar alla
utsiktsplatser och fina rastplatser och att ha
det alldeles nära hemorten. En majoritet kommer från Mälardalen men också från Falun
och Gävle bland annat, berättar Per Kempe, vd
Bjursås Berg & Sjö.
Här finns exempelvis Vildmarksleden på 35 kilometer
och den kortare Bäverleden
på 7 kilometer. Kommunen
förvaltar dessa leder och
Anna Rogström, parkingenjör på Trafik och mark, Falu
kommun, är glad att de nu
kan satsa ytterligare.
– Lederna går förbi fäbodar exempelvis och vi ska
sätta upp nya skyltar som
berättar i ord och bild om
bygden man passerar och
om livet förr. Hembygdsföreningen har hjälpt oss
att ta fram fakta om intressanta platser, säger Anna
Rogström och fortsätter:
– Visit Dalarna, länsstyrelsen, kommuner och
ideella föreningar har
tillsammans i ”Vandringslyftet” tagit fram ett nytt
gemensamt skyltsystem, för
att man ska känna igen sig
efter olika leder.
Mycket information om
lederna finns också i gratisappen Naturkartan.
Just nu håller de på att restaurera en gammal trädgård
vid Hanses Hällar.
– Där finns en otrolig utsikt, så det är ett utflyktsmål
i sig och kan även nås med
bil, berättar hon.
Efter Vildmarksleden går
det att övernatta i fäbodar
och raststugor.
– Det finns också vindskydd där det går att sova
eller fika. Många tar med
eget spritkök för att kunna
laga mat själva i naturen,
säger Per Kempe.
Han
berättar
att
vandringslederna kan gå
efter gamla kulturstigar
som trampats upp genom
århundraden, vilket ger en
genuin känsla under vandringen.
– Efter Vildmarksleden
finns helt makalösa utsikter,
som vid Ärtknubben. Den
som vandrat i de nordligaste
delarna av Sverige vet att
Ärtknubben väl är i klass
med det. De stora vidderna
och storheten, när man
blickar ner över nejden, ger

verklig vildmarkskänsla.
Det är fantastiskt.
Lärjungar till Carl von
Linné sägs ha jämfört de
prunkande bergsängarna
i Bjursåstrakten med
skogsängarna i Schweiz,
därav Bjursås smeknamn
”Dalarnas Schweiz”.
Bäverleden är också en fin
vandringsled med utsiktsmål.
Bjurrestigen på 2 kilometer går runt anläggningen
och är en anpassad familjepromenad. Här
finns Bjurre Bävers
egen hydda som
barnen kan besöka och tipspromenaden
efter vägen
blir mer och
mer populär.
Start
och
mål är intill
Bäverhyddans
värdshus.
I
närheten
finns dessutom en
vandringsled mellan
Vålberg och Hackmora.
Den har gjorts iordning av
Trons Lasse Mattsson, en
av Dalkarlsvandringens och
storvandringens pionjärer.

”Den som vandrat
i de nordligaste
delarna av Sverige vet
att Ärtknubben väl
är i klass med det.”

Ytterligare en vandringsled är Dössbergsleden. Här
går turen till Dössbergets
Värdshus för mat eller fika
och även en rundvandring i
Dössbergets hembygdsgård
med olika gårdsdjur att titta
på för den som vill.
Det finns alltså många
leder att välja på och nytt
för i år är en översiktlig
karta som kompletterar de
mer detaljerade.
På förfrågan kan den som
önskar köpa ett färdigt paket med ledarledd vandring
inklusive lunch.
– Då blir det normalt lite
kortare vandring där deltagarna får hjälp att hitta till
de bästa smultronställena,
förklarar Per Kempe.
Alla gäster i Bjursås vill
inte ge sig ut på vandring
med full packning.

Per Kempe

Ärtknubben bjuder på en fantastisk utsikt.

Vildmarksleden slingar sig genom Faxbergs fäbodar.
– De sätter hellre på sig
trailrunningskorna och
springer efter lederna. Vi
tycker det är positivt att det

finns alla möjligheter att
välja, säger Per Kempe.
I år är öppettider för restauranger och relaxavdel-

Vandring i skog och över porlande bäckar och åar.
ning på anläggningen ännu
mer generösa än tidigare.
– Det finns nu fina
möjligheter att inleda eller

avsluta vandringsleden
med både energi och extra
njutning, säger Per Kempe.
MARIA KARLSSON

VÄLKOMMEN
TILL DIN BUTIK
DÄR DU KAN
HANDLA PÅ
HEMMAPLAN!

Bjursås • Grycksbo

Pssst! Delägande

hos oss är värt
en extra omväg...
Varför? JO!

Bjursås komsumentförening
är den enda Coop-föreningen
i hela Dalarna och Gästrikes
län som har återbäringen
kvar.

6% rabatt
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(Gäller ej tobak

I höst bygger vi för
framtiden i Bjursås!
Vi vill informera er att vi i höst kommer att göra
stora förändringar i Bjursåsbutiken.
Det kommer att vara stökigt och bökigt under en
tid när vi ställer om till en mer hållbar butik för
framtiden, då är det bra att vår butik i Grycksbo
ligger så nära.
DET VI KOMMER ATT GÖRA ÄR:
• Solceller sätts upp
• Vi byter ut alla kylar och frysar
• Nytt kylsystem kommer att installeras (co2)
• Ny belysning
Vi ställer om butiken till delvis
obemannad under vissa tider.
Installerar nya kassor samt
adderar två självbetjäningskassor.

Vi har alltid en fräsch

FRUKT & GRÖNTAVDELNING

med ett stort ekologiskt
sortiment.
Vi marinerar
kött i butikerna
till sommarens grillkvällar.

VI HAR MÅNGA FINA ERBJUDANDEN
UNDER SOMMAREN. KOM IN SÅ FÅR DU SE!
gäller 28/5-3/9 2017
BjursåsPriserna
eller så långt lagret räcker.
010-747 46 Vi50
reserverar oss för ev tryckfel.

Bjursås • 010-747 46 50
Grycksbo
Måndag-lördag....9-20 • Söndag....11-18
010-743 Grycksbo
63 00 • 010-743 63 00
Måndag-lördag....9-20 • Söndag....11-18

BJURSÅS • GRYCKSBO
www.coop.se
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070-710 84 00

Avverka mogen
skog och få
dubbel ränta.
Att erbjuda betalplan är inte unikt. Det unika i vår betalplan är
att du får ränta på pengarna.
Om du inte har behov av dina pengar direkt vid avverkning
är en betalplan hos oss en trygg placering. Du kan se pengarna
växa med bra ränta, samtidigt som du ger ny växtkraft till en
ny generation ungskog – det ger dig dubbel tillväxt!

Tillfälligt erbjudande!
Just nu kan du få upp till 4% i ränta på dina
skogspengar. Teckna avverkningskontrakt
under perioden 25 feb-31 augusti 2022 och
du har möjlighet att innehålla likviden från
avverkningen i en betalplan med extra
förmånliga räntenivåer.
Testa vårt räkneverktyg!
Här kan du simulera utbetalningar över flera år och se
hur dina skogspengar växer.
Skanna koden för att komma
till räkneverktyget.

SOMMAR I BJURSÅS SOCKEN
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KLÄDER

BJURSÅS

Mårtsbov.3 (bredvid Coop)

Butiken med den personliga servicen!

Herrkläder • Damkläder
Barnkläder • Fritidskläder

Vi kör ut
matlådor!

Kostar 80 kr.
Gälle
Bjursås, Sågm r i
yra,
Grycksbo.

Dagens lunch/husman
Serveras mån-sön kl 11–15.

100 kr
Från 65 år 90 kr.

Sallad, bröd, dryck, kaffe och kaka ingår.
Lunchlåda 75:- (sallad ingår).
Vi serverar även korv, hamburgare, fika m.m.
Lunchkuponger 10 st 900:-.

Hjärtligt välkommen
önskar Maria & Ove med personal!

Fina kläder till bra priser från bl.a.
Jacett, b.young, Brandtex, Freequent, NOT, Ofelia,
Tasty, LauRie, Erla, Jack’s, Arnold Palmer, Cottonteam
(Monza jeans), Dobsom, Clique, Brands4kids

023-500 54

Carinas Garn o Broderi finns hos Svadlings
Massor av garner till låga priser!

Övrig tid efter ö.k.
Aktuella sommartider
på tel.svararen.

Välkommen till oss lördag 28 maj!
Kaffepannan är på.

Kom och frossa i våra
växthus fyllda med
sommarens blommor
dag
Kom ihåg mors
söndag 29/5

t 10-14
Vi har extraöppe
Vi säljer Hasselfors,
Simontorp/Weibull
Bjursås, Storvägen 23 • 023-501 76

Välkommen!

Mån-fre 14-18
Lördag 10-13

Nya
Grycksbo

HANDELSTRÄDGÅRD
023-406 13

Vi fixar allt i blomväg i butiken
Notes Blommor på Stora Torget!

Mån–fre 10–17 (maj–juni) • Mån–fre 10–16 (juli–mars) • Lör 10-14 (året runt)
Bakom pappersbruket i Grycksbo bredvid Herrgården
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Vyerna kring Bjursås Berg & Sjö är vackra och det är ett område med många aktiviteter.

Bjursås Berg & Sjö erbjuder
härliga upplevelser året runt
BJURSÅS z Bjursås med omnejd är för många
själva sinnebilden av Dalarna med en mysig
by inramad av skogar, berg och dalar, sjöar och
fäbodar. Skidanläggningen i byn räknas av
många som en av Sveriges klassiska alpina anläggningar. Vad många inte vet är att Bjursås
är ett fantastiskt resmål även under barmarksperioden.
På senare år har allt mer
fokus i anläggningen legat
på aktiviteter och härliga
upplevelser under barmarksperioden. Så pass att
anläggningen för ett par år
sen bytte namn till Bjursås
Berg & Sjö.
– Vi strävar mot 50/50,
det vill säga att hälften av
intäkterna kommer från
barmarkstiden respektive
vinter. Vi vill vara duktiga

på det vi gör även vår, sommar och höst, säger vd Per
Kempe.
Anläggningen har inte
mindre än ett 15-tal barmarksaktiviteter, så det
finns gott om alternativ för
gästerna även på sommaren. Även restaurang, uthyrning med mera håller öppet och boende finns både i
form av stugor och camping.

– Vi har massor med
aktiviteter som jättefin
cykling med sex leder inom
Biking Dalarna. Det vill
säga kvalitetssäkrade leder
med tydlig märkning och
svårighetsgradering, säger
Per Kempe och fortsätter:
– Dessutom vandringsleder som populära Vildmarksleden och den vackra
badplatsen vid sjön Bjursen.
I receptionen hyr du enkelt
både cyklar, kanoter, SUPbrädor med mera.
För den som vill ägna sig åt
sport och spel finns allt från
padel till fotbollsbiljard. Såklart även den obligatoriska minigolfen. Vill man ha
pirr i magen finns free drop
– höghöjdshopp ner i gigantiska luftkuddar som är

Fullständig
Däckservice

populärt hos både barn och
vuxna.
– Även om vi har massor av aktiviteter för stora
och små tror jag ändå att
lugnet och de vackra vyerna
faktiskt är det gästerna
njuter mest av, funderar Per
Kempe, och fortsätter:
– För det är verkligen
vackra områden med storslagen natur alldeles runt
knuten. Om jag får avsluta
med ett litet tips skulle det
vara att packa med fika och
gå upp på Ärtknubben – och
sen bara njuta av utsikten.
Den är underbar!

Att vandra i Bjursås Berg & Sjö är populärt och det finns mycket att
välja på.

Förutom att anläggningen
bokstavligen ligger mellan
berget och sjön, med en livlig bäck som rinner rakt igenom, så avslutar Per Kempe

med att han dessutom tror
att närheten till populära
besöksmål som har högsäsong på sommaren, såsom
Falu Koppargruva, Leksand

sommarland och Carl Larsson-gården, alla bidrar till
att Bjursås Berg & Sjö är en
perfekt utgångspunkt för en
lyckad dalasemester! ■

JETAB

Janssons Entreprenad & Transport AB
Rexbo 21, 790 21 Bjursås

Fälgar
Däcktryckskontroll
Även entreprenad/traktor
Personlig service - ring och testa oss

Ove Jansson
070-571 72 06

Skärbacken 7 • 023-410 72

Linus Jansson
070-571 72 04

Försäljning av krossprodukter, sand & matjord. Snöröjning, vägreparation, vatten och avlopp.
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En av Faluns
största
värmepumpsleverantörer!
Arvids Rör är en liten
firma från Bjursås
som har ca 25% av
Falu kommuns Borroch Ytjordstillstånd
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Foto: Michal Tomasz Wodrowski

MUSIK I SOMMARKVÄLL KL 18.00
4 JUNI Välgörenhetskonsert i Bjursås kyrka -Vi sjunger för Ukraina
Sågmyrakören, Paengea, Cantamus och Källkraften under ledning
av Eva Rune. Björn Lindström, fiol samt organist Michal Tomasz
Wodrowski
24 JUNI Midsommarkonsert i Bjursås kyrka
Cantamus under ledning av Eva Rune, Bjursås spelmanslag under
ledning av Bo Olsson, organist Michal Tomasz Wodrowski m.fl.
7 JULI Musik i sommarkväll i Bjursås kyrka
Musikkväll med familjen Östblom. Fiolmusik från Roman till Schnittke
Frida Östblom, violin. Josef Östblom, klarinett. Roland Östblom, orgel
samt piano
21 JULI Musik i sommarkväll i Sågmyra kyrka
Folk, Jazz samt Bach på Svenska med Pelles Jazz Trio. Egna folkmusiklåtar, Jazz och någon klassisk bit på två fioler och kontrabas eller piano.
Pelle Gustafson, violin. Hans Kennemark, violin-viola. Stefan Wingefors,
kontrabas samt piano

Skovägen 35 • Bjursås
023-504 46 • info@arvidsror.se

www.arvidsror.se

4 AUGUSTI Musik i sommarkväll i Bjursås kyrka
Elvings spelmanskapell. På gamla stigar i nya skor. Ann Elving, fiol
Leif Elving, fiol. Lars-Göran Weinberg, dragspel/durspel/munspel.
Staffan Lindfors, bas/gitarr. Daniel Fredriksson, mandola/Mora-oud
18 AUGUSTI Musik i sommarkväll i Sågmyra kyrka
Musikkväll med Mike Teardrop Trio.
Michael Reinstam, sång & kontrabas. Rasmus Andersson,
sång & gitarr. Henrik Ulander, trummor & körsång

Fri
entré!

ORGELMUSIK
Organist Michal Tomasz Wodrowski
improviserar från läktaren i Bjursås kyrka.
Varannan onsdag kl 14.00 under sommaren 29 juni, 13 juli, 27 juli
och 10 augusti. Kom och njut av vackra orgeltoner!

SOMMARGUDSTJÄNSTER
26 maj kl 08.00 Gökotta i Prästskogens Naturreservat
29 maj kl 11.00 Familjegudstjänst med barnverksamhetsavslutning i Sågmyra kyrka
5 juni kl 11.00 Mässa i Bjursås kyrka
6 juni kl 18.00 Musikgudstjänst i Bjursås kyrka
12 juni kl 11.00 Mässa i Bjursås kyrka
19 juni kl 14.00 Friluftsgudstjänst i Faxberg
25 juni kl 11.00 Friluftsgudstjänst i Tomasbo
26 juni kl 11.00 Ekumenisk gudstjänst på Dössberget
3 juli kl 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Bönhuset, Bjursås
10 juli kl 14.00 Friluftsgudstjänst i Rällsjöbo
17 juli kl 11.00 Gudstjänst i Bjursås kyrka
17 juli kl 14.00 Friluftsgudstjänst på Ärtknubben
24 juli kl 14.00 Friluftsgudstjänst vid samekåtan i Finnbo
31 juli kl 14.00 Friluftsgudstjänst på Floholm
7 augusti kl 11.00 Gudstjänst i Bjursås kyrka
14 augusti kl 14.00 Friluftsgudstjänst på Svensgården i Sågmyra
Med reservation för ändringar. För aktuell information gå in
på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/bjursas eller på
vår Facebook: Bjursås församling Svenska kyrkan

BJURSÅS FÖRSAMLING
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rsprogram
Å
Hitta oss på

eller läs m

www.bjursashemb

❚ 1 - 2 JULI

❚ 26 - 27 MAJ

Bjurs Rocken – Musikfestival

Vårmarknad kl. 10-16

Mer info till höger i denna annons.

❚ 28 MAJ

Fetvedens Vänner –
Kolmilan tänds kl. 11-16

ns Vänner, berättar
”Fetveds-Micke”, ordförande i Fetvede
r och använder
vad fetved är och visar hur man hantera
gonen och kommer
fetved. En kolmilan tänds tidigt på mor
vara igång under dagen.

Stor musikfest i dagarna två!
JOHN LINDBERG TRIO, TOP CATS,
INS, THE
THE REFRESHMENTS, SVENNE RUB
RIVERFIELD
N
RTI
MA
N,
ERROLLS, ERIKA JONSSO
MIKE TEARDROP
AND THE WHEEL OF FORTUNE,
ST M.FL.
TRIO, HUB CAPS, STEFAN NYKVI
cken.se
För detaljerat program följ www.bjursro

❚ 29 MAJ
Mors dag kl. 11-16

dshuset, för mer
Firas med en god Morsdagsmeny på Vär
information se www.dossberget.se
Petter och hans
Gör ett besök hos djuren, Sagostigen,
melgården och
Gam
fyra getter, Handelsboden, Museet,
fina utsikten.
den
Stadigstugan och framför allt njut av

❚ 1 JUNI

Tidsresan kl. 9-14

kunde te sig förr i
En dag där barn får uppleva hur livet
och får prova på olika
tiden. Man klär sig i tidstypiska kläder
n, Kulturskolan och
sysslor. Samarbete mellan Bjursåsskola
Bjursås Hembygdsförening.

❚ 6 JUNI

Sveriges Nationaldag –
Motorhistoriska Dagen kl. 11-16

❚ 20 AUGUSTI

DALASINFONIETTAN i det gröna
15-18
Gästartist MALENA ERNMAN kl.
ent Joachim
Gratiskonsert av Dalasinfoniettan, dirig
Medtag egen
an.
Ernm
ena
Gustafsson och gästartist Mal
på plats i
fika
och
filt och picknickkorg eller köp mat
Värdshuset.
na.se
För mer information: www.musikidalar

❚ 27 AUGUSTI

sel, ansiktsmålMånga aktiviteter för barn, sagostig, pys
och vagn. Tombola,
ning, sagostund, ponnyridning, åka häst
på plats, Sagostigen,
choklad- och godishjul. Alla djuren är
och Stadigstugan är
Handelsboden, Museet, Gammelgården
uder lunch, fika och
öppna. Värdshuset har öppet och erbj
glass.

❚ 3 - 4 SEPTEMBER

Höstmarknad kl. 10-16
Mer info till höger i denna annons.

Lördag 2

❚ 30 SEPTEMBER

❚ 24 JUNI MIDSOMMARAFTON

en, Museet,
Djuren flyttar, Sagostigen, Handelsbod
ger för säsongen.
Gammelgården och Stadigstugan stän

Tra

sommarMajstångsresning, musik, dans kring mid
en.
stången, hela hembygdsgården är öpp
a.
kyrk
sås
Bjur
i
Därefter midsommarkonsert

❚ 25 JUNI MIDSOMMARDAGEN
Traditionell musikfest kl. 21-02
PUMPBOLAGET, BILLY OPEL,
MERRYMATES

❚ 26 JUNI

Gudstjänst på tunet vid
Gammelgården kl. 11-12

Bjursås kyrka. Ta med egen stol eller filt

Säsongsstängning

❚ 16 OKTOBER

Bjursås - Kålrotens mecka

och naturvetare från
Agneta Magnusson, fröodlande kultur. Värdshuset lagar små
Leksand, berättar för oss om kålroten
rätter av kålrot, som vi får avsmaka.

❚ 2 - 3 NOVEMBER

Fotoutställning i Gamla Bönhuset,
Bjursås
Bilder från Facebookgruppen Bjursås

att sitta på.

Pumpb

Familjedag kl. 11-16

Dalarnas Automobilklubb håller träff.
tårta på Värdshuset.
Dagen firas med nationaldagsmeny och

17
ditionellt firande på Berget kl. 15-

Midsomm
25

❚ 26 - 27 NOVEMBER
Julmarknad kl. 10-16

Mer info till höger i denna annons.

Förr

Dalasinf

Malena

Hästma

på Döss

3 - 4 SEPTEM

Försäljning av hantv
kokosbollar, munkar,
ningsprodukter och
teter för barn, sagos
sagostund, ponnyrid
godishjul. Alla djuren
öppnar, Handelsbod
och Stadigstugan är
pet och erbjuder lun
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20 augusti
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MBER KL. 10-16

verk, mathantverk, godis,
r, outdoorprodukter, inredmycket mera. Många aktivistig, pyssel, ansiktsmålning,
dning. Tombola, choklad- och
n är på plats, Sagostigen
den, Museet, Gammelgården
r öppna. Värdshuset har öpnch, fika och glass.

Midsomm

ardagen

25 juni

Billy Opel

Vårmarknad
på Dössberget
26 - 27 MAJ KL. 10 - 16

en 25 juni

rdag
Midsomma

Merry Mates

Julmarknad

på Dössberget

26 - 27 NOVEMBER KL. 10-16

Försäljning av hantverk, mathantverk, godis,
munkar, inredningsprodukter och mycket mera.
Servering av risgrynsgröt med skinksmörgås,
varm choklad med vispgrädde, varm korv, glögg,
kaffe. Värdshuset serverar klassiskt julbord
(boka gärna innan, drop-in i mån av plats).
Aktiviteter tombola, choklad- och godishjul,
ponnyridning, julpyssel för barn i Farfarsstugan,
julstök i Gammelgården. Barnen träffar tomten

50-tal försäljare med ett stort utbud av
hantverk, mathantverk, kokosbollar,
munkar och godis, plantor, trädgårdsprodukter, inredningsprodukter, betongalster, lammskinn och mycket mera
• Sagostigen öppnar för säsongen med aktiviteter
ansiktsmålning, pyssel och sagostund.
• Handelsboden med försäljning av alster från
bygdens hantverkare.
• I tältkåtan berättar Bjursås
Berg&Sjö och VisitDalarna om
cykel- och vandringsleder
• Försäljning av smådjur som
exempelvis höns och kaniner
• Outdoorprodukter och
grönytemaskiner
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HAMMARS

Entreprenadredskap • Hydraulik • Häst- och nötinredning

Dags för nytt avlopp?
Trekammarbrunn / Fördelningsbrunn
Tillverkad i stålfiberarmerad betong
3-kammarbrunn 10.500:Exkl. moms och ev. frakt.

Fördelningsbrunn 2.500:Exkl. moms och ev. frakt.

Hammars Verkstad AB • Lustebo 40, 790 20 Grycksbo
023-70 50 70 • www.hammars.se • info@hammars.se

Ko m p le t t l e v e r a n t ö r i n om byg g sm ide

Inredning, reparationer
och smidesarbeten

Öppen dagligen
11.00-16.00
26/5 – 30/9
Hantverk av
allehanda slag,
souvenirer,
linoljesåpa, vykort,
böcker m.m.

Bjursås Hembygdsförening

Zettergrensväg 16, 791 77 Falun
Tel: 023-508 08
info@dalasvetssmide.se
www.dalasvetssmide.se

Välkommen till oss på Bröderman El AB
och Grycksbo Bygg & Kakeltjänst

Varför
flera
vi gör

anlita
när
allt!

Med mångårig kompetens kan vi utföra det mesta inom bygg
och el, som elinstallation, ombyggnad, tillbyggnad och renovering. Som ägare till Grycksbo Bygg & Kakeltjänst AB, kan
vi även erbjuda tjänster inom kakel och klinkers.
Som byggmästare kan vi erbjuda kompletta bygglösningar
med utbildade elektriker och snickare. Idag är vi femton
stycken som utgår ifrån Grycksbo. Vi finns även etablerade
med en filial i Rättvik.
Vi åtar oss jobb bland annat i Falun och Borlänge med
omnejd, men även i större delen av Dalarna

Dina lokala
hantverkare önskar
nya och gamla kunder en

Trevlig
sommar!

Kontakta oss så hjälper vi er!

www.broderman.se
Drottningvägen 25 • 790 20 Grycksbo • 070-433 87 01, 070-772 87 01
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Har ni drömmar och funderingar kring
entreprenadarbeten hör av er till oss.
Vi kommer till er på kostnadsfria hembesök!

Vi på DME kan hjälpa dig med
• Markarbeten, plintar,
stödmurar, plattsättning

• Markarbeten vid
nybyggnation

• Dränering av husgrund

• Dikning vägar

• Avloppsanläggningar

• Gjutning husgrunder

Passa på att utnyttja ROT-avdraget!
Dala Maskinservice & Entreprenad AB är ett lokalt företag
med utgångspunkt i Bjursås. Företaget har verkat inom
entreprenadbranschen i tretton år och drivs av Johan Andersson.

DME har
erfarenhet & goda
referenser av
olika typer av
anläggningsarbeten

Kontakta Johan
för offerter och
hembesök
070-575 0287

Yrkesstoltheten och
kärleken till Dalarna
– detta är DHS BYGG
Ända sedan Daniel Hag grundade DHS Bygg på hösten 2006 har
vi strävat efter att vara en verksamhet som förknippas med ett genuint intresse för hantverket. En verksamhet som gör rätt för sig.
En verksamhet som drivs av yrkesstolthet. Men vi är inte bara en
slipad totalentreprenör med bred och djup expertiskunskap. Vi har
också alltid satt ett stort värde i att ge tillbaka till bygden, som tack
för det förtroende vi sedan grundandet visats.
Vi stöttar därför såväl individuella idrottsutövare som lokala idrottsföreningar och har ett tätt samarbete med yrkesutbildande skolor
i närområdet. Vi har alltid tyckt att det är både roligt och viktigt att
vara där när de många nya unga killarna och tjejerna som utbildar
sig för ett liv i hanverkets tjänst tar sina första steg ut i yrkeslivet.
DHS Bygg vill vara en naturlig brygga mellan utbildning och jobb,
precis som vi vill vara en naturlig del av vårt närområde.
Det är genom samarbeten med hela samhället tillsammans
med fortsatt fokus på att utföra tjänster med högsta kvalitet och
lyhördhet gentemot kund som vi även i framtiden kommer kunna
säkerställa en gedigen och grundlig utförd slutprodukt. Oavsett om
du är privatperson eller företräder ett företag. Oavsett storlek på
just ditt projekt.
Välkommen till DHS Bygg – en byggfirma från Dalarna med hjärtat
på rätt ställe.
Mikael Göras, VD och Daniel Hag, ägare

”Vi ger
tillbaka
till
bygden”

Trevlig sommar önskar
Jan, Johan, Jonathan, Leif, Linus, Magnus, Marcus,
Mattias H, Mattias L, Mikael, Peter & Sanna.

Daniel Hag Bygg AB
Besöksadress:
Skovägen 22, Bjursås
Tel. kontor 023-500 28
Daniel 070-541 81 44
Mikael 070-562 14 48
Företaget har F-skattsedel

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET
Aktiebolag
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Cykling efter leder kan passa hela familjen. 

FOTO: BJURSÅS BERG & SJÖ

Mysiga miljöer för cykelturen
BJURSÅS z Intresset för cykling bara växer och
växer i Sverige och i Bjursås Berg & Sjö är
det nu en stor del av outdoor-aktiviteterna
under barmarksperioden.
– Merparten av våra gäster kommer
från Mälardalen på grund av närheten. De kommer för att cykla i den fina
dalamiljön och för att uppleva lugn och
ro, säger Daniel Lönnroos, aktivitetsansvarig för anläggningen.
Daniel Lönnroos har tillsammans med några medarbetare arbetat hårt för att
utveckla anläggningen och
Bjursås Berg & Sjö växer nu
både vinter och sommar.
Men samtidigt värnar
de mysfaktorn som finns i
Bjursås och uppskattas av
många gäster.
– Vi tycker det är viktigt
att det ska finnas valmöjligheter att vara aktiv och ändå
vara i en lugn och mysig
miljö, säger han.
De har i dag sex utmarkerade cykelleder.
– Vi driver ett projekt för
att koppla ihop lederna med
Bjursås by, men även med

med cykeln, berättar Daniel
Lönnroos.
Den som vill kan
köpa ett paket med
cykelguide.
– Då anpassas turen efter sällskapet
och turen kan då gå
på stigar utanför
lederna. Fokus
brukar då vara att
inte bara rusa förbi
utan stanna för att
se vackra platser och
som avslutning göra
ett stopp vid Dössbergets
värdshus för lunch, innan
det är dags för hemfärd till
anläggningen.

”Några leder är på
grusväg där det går
att cykla med vanlig
cykel också.”

Sågmyra och Grycksbo.
Några leder är på grusväg
där det går att cykla med
vanlig cykel också.
Lederna är såklart inte
bara till för turisterna utan
även för lokalbefolkningen
som gillar ett friluftsliv på
cykel.
Lederna är också en del
av Biking Dalarna.
– Biking Dalarna är
en kvalitetssäkring och
innebär exempelvis att
lederna är väl markerade så
du vet hur du ska åka och
vilken svårighetsgrad leden
har. Det finns också saker
som restaurang, toalett

Daniel Lönnroos

och dusch, samt möjlighet
att låsa och tvätta cykeln
med mera vid starterna på
lederna.
Riktiga cykelentusiaster
kommer till Bjursås för
att träna mountainbike inför tävlingar, men de flesta
kommer för att samtidigt
njuta av den vackra omgivningen och de storslagna
vyerna.
– De brukar hyra en
stuga eller bo på campingen
och sedan gör de utflykter

För dem som vill prova på
cykling eller slippa släpa
på sin egen finns cyklar att
hyra.
Om cykling är en stor del
på land så är paddling med
SUP-bräda eller kanot, men
också fiske och roddbåtar
det som är populärast på
sjön.
Bad är också en viktig del
såklart.
– Vi har nu 15-20
outdoor-aktiviteter att

Daniel Lönnroos, aktivitetsansvarig i Bjursås Berg & Sjö.

FOTO: BJURSÅS BERG & SJÖ
välja bland. Nya från förra
sommaren är padelbanan
som ligger fint vid sjön nära
campingen och den som
ligger centralt i Bjursås.
Lika ny är free drop-arenan
med stora uppblåsbara kuddar att hoppa i. Både stora
och små kan efter en obliga-

torisk säkerhetsgenomgång
hoppa fritt fall ända från
åtta meter.
Det finns också boulebana, möjlighet att spela
minigolf och mycket mer
för den som vill vara aktiv
tillsammans med andra.
MARIA KARLSSON
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FAKTS

Pizza • Kebab • Sallad • Grill • À la carte
Dagens lunch
serveras 11-14
Pizza 1-25
Köttbullar
Rödspätta
Hamburgare
Schnitzel
Calfri sallad
Kebab
Lövbit
Fish ´n chips
Pytt i panna
Chimichangas
Chicky bits

Bjursås restaurang & pizzeria
Mån-tor 11-21, fred 11-21.30, lör 12-21.30, sön 12-21 • 023-513 51 • Skolgränd 1E Bjursås

TIMMERHUS OCH SKOGSVÅRD
Traditionell knuttimring

Manuell skogsvård

Villor
Fritidshus
Garage
Utbyggnader
Även andra byggnadsarbeten

Ungskogsröjning
Gallring
Trädfällning
Innehar motorsågskort AB – C
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Öppettider under sommaren

Ordinarie öppettider är lördagar och söndagar kl 12 -15.

Utnyttja rutavdraget till träd på tomten

Går du i byggtankar – varför inte ge timmerhusen en chans
Vid frågor och funderingar ring Peter Fakt, Bjursås
070-477 83 64 (även helger) • Innehar f-skattsedel

Sågmyra Hembygdsförenings Muséum
Kl. 12-15
Alla dagar från 27 juni till 14 augusti med
undantag av onsdagar (stängt)

15

TIDSBOKNING

023-508 12

Bjursåsvägen 17, Bjursås

VÄLKOMMEN TILL OSS!

Salong Hårlocken

Ungnötsuppfödning och
småskalig grönsaksproduktion

Det finns stunder i
livet då man kan behöva
besöka en bank.

Vi levererar till Dössbergets Värdshus
men säljer även direkt till konsument.
Under några fredagar i sommar/höst, kommer vi att ha försäljning av våra grönsaker utanför Svadlings kläder i Bjursås.
Följ oss på Facebook eller Instagram för att se tider.

Trevlig sommar önskar Jan och Erika!

Vi finns för dig. Välkommen till oss!

Vår gård har varit i familjens
ägo i flera generationer.

Skanna QR-koden
till vår Facebook-sida!

Vill du köpa en köttlåda? Ring eller sms:a!
Jan 070-750 60 39 • Erika 070-656 60 39

16
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Varierande fiske för alla

BJURSÅS z Fisket kring Bjursås är varierande
och här finns något för de flesta, det finns små
tysta skogstjärnar där fiskar lever hela liv
utan att någonsin se ett konstgjort bete.
Det finns åar längs vilka man oftare ser spår
av björn än människa och det finns sjöar där
bra fiskeplatser ligger sida vid sida med vattenskidbanor och husbåtar.
Bjurås ingår i Bjursås/
Leksands Fiskevårdsområdesförening (förkortas B/L
fvof framgent), ett fvof är i
princip en sammanslutning
av flera fiskevattenägare
med syftet att skapa ett
större förvaltningsområde
samt att i de flesta fall, ge
allmänheten tillgång till
fiskevatten man annars vore
utestängda från.
I B/L fvof ingår över
7 000 fiskevattenägare som
gått ihop och skapat ett område som sträcker sig från
myrarna kring Lungsjöån/
Kölen i öst, till Siljans
stränder i Väst.
Området innefattar ett
80-tal sjöar och tjärnar
samt flera mindre åar och
bäckar i vilka olika arter
trivs.
Inom området har vi två
stycken ”put & take”-sjöar,
put & take betyder att vi årligen vid flera tillfällen sätter ut odlad fisk i rimliga
mängder, numera enbart
regnbåge.
Detta skapar ett dopat
fiske där chansen att få en
fisk till matbordet ökar
betydligt i jämförelse med
om man går ut och försöker
fånga en vild öring till
exempel.
Vi eftersträvar att hålla
dessa sjöar så naturliga
det går, vilket innebär att
vi inte anlägger exempelvis
bryggor eller spänger, utan
ni besöker en skogstjärn
med träd ända in till vattnet.
Det finns dock platser
där träden glesats ut en
aning vilket gör det lättare
att komma ut med draget/
flötet.
Om du besöker Såtjärn
rekommenderas att ni tar
vägen genom Trollgatan,
spännande klättring upp
igenom en djup ravin, men
var varsam med miljön så
att andra får uppleva stället
i samma skick som ni.
En av våra tjärnar är helt
dedikerad till flugfiske med
fluglina och flugspö.
Här sätter fvof ut regnbåge ett par gånger årligen
och denna sjö ingår i det
vanliga fiskekortet.
Här finns kastgator som
underlättar fisket något
men även här har vi det
naturliga i tanke och det
finns inga kastbryggor eller
liknande, du besöker en lätt
friserad skogstjärn med ett
lite dopat fiskbestånd.
De allra flesta sjöar fiskas

bäst med båt. Har du en lätt
eka kan du ta dig ut på några
av områdets bästa predatorsjöar (sett till fångstsäkerhet
och medelstorlek).
Två av dessa är Ärtsjöarna
och en annan är Sälgtjärn,
dessa ligger i samma vattensystem där även Gopen
ingår, som absolut är värd
ett besök även den.
I Ärtsjöarna och Sälgtjärn
är chansen ganska bra att
du kan putsa på ditt abborrrekord samt att landa stora
gäddor.
Men får du en av de stora
så ber vi dig att vara försiktig, en abborre som väger
kring kilot är i regel runt
20 år gammal, det tar tid
för stora fiskar att bli stora
och de är mycket viktiga för
ekosystemet under ytan.
Sätt tillbaka dessa och ta
hellre upp mindre fiskar till
middagen.
Saknar du egen båt kan
ett besök till sjön Bjursen vara ett alternativ. Vid
Bjursås Camping hittar du
uthyrningsbåtar och från
och med midsommar finns
även möjlighet att använda
den brygga och flotte med
elmotor som fiskevårdsområdet införskaffat med hjälp
av bidrag från VM-fonden
till säsongen 2022.
Denna brygga och flotte
är handikappanpassad och
är primärt till för rörelsehindrade och äldre som
annars kan ha svårt att ta
sig ut på sjöarna, men i mån
av tillgång kan den även
användas av andra.
Tillträde till brygga
och flotte sker via nedre
campingen, anvisningar
kommer att sättas upp och
ett trallgolv kommer anläggas så att man enkelt kan
ta sig direkt från bilen till
bryggan.
Är man intresserad av att
hyra båt eller föreningens
flotte så kontaktar man
Bjursås Camping som administrerar denna för B/L
fvof:s räkning.
Glöm inte de alternativa
fiskarna.
Nu har vi gått igenom de
vanligaste sportfiskarna och
var man hittar dem men
tänk på att våra vatten även
innehåller andra arter som
ofta glöms bort i konkurrensen.
z Id är en fjällig firre som
på många sätt påminner om
mörten. Kan bli stor, uppåt
2-3 kilo, och den hugger

Inom Bjursås/Leksands fiskevårdsområde finns ett 80-tal sjöar och tjärnar samt flera mindre åar och bäckar i vilka olika arter trivs.
även på spinnare, vobbler
och jiggar samt mete och
fluga.
Du hittar dessa i Gopens
vattensystem med Ärtsjöarna/Sälgtjärn, Gopen och
nedströms via Lusteboån/
Lustebosjön och vidare ner
mot Varpans fvof.
z Braxen hittar du i
samma vattensystem som

ovan samt i Smälingarna,
men finns även på andra
ställen.
z Ruda – i sjön Lisstjärn
finns det stora rudor, vissa
som vi fått i mjärde har varit
ruskigt nära det svenska
rekordet. Baka mäskbollar
och mata in dem under ett
par veckor, kroka på en
majs och håll tummarna.

z Bäckröding – i många
av de bäckar som rinner
ner i Bjursen finns en liten
hungrig firre som gärna sätter i sig en mask eller liten
spinnare, dessa får du gärna
behålla!
Det är en invasiv art som
vi egentligen inte vill ha i
våra åar, se dock till att du
vet hur de ser ut innan du

dödar dessa så du inte tar
öringarna som vi vill ha
kvar.
Fiskekort sförsäljare,
djupkartor, fisketävlingen
Årets fisk och annan nyttig
information hittar du på
https://bjursasleksandsfvof.se/
Håll koll på reglerna och
ha ett riktigt skitfiske. ■
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Vi utför
nybyggnation,
renovering,
grunder, fönsterbyte & våtrum

SOCKENRÅDET SÄTTER
SOCKNEN PÅ KARTAN!
Under vårmarknaden på Dössberget 26-27 maj 2022
visar Bjursås sockenråd upp en rykande färsk karta
över socknen. Här presenteras Bjursås och Sågmyra
med omgivande byar. Kartan innehåller också tips på
aktiviteter, service och mycket annat i vår vackra bygd.
Missa inte detta!
Bjursås sockenråd är en politiskt obunden intresseförening
med uppgift att i vid mening uppmärksamma och stödja
det som händer i Bjursås socken och bidra till en fortsatt
utveckling. Sockenrådets medlemmar är organisationer,
föreningar och företag. Som en av föreningarna i Falu
kommunbygderåd är sockenrådet en viktig kanal när det
gäller kontakter på politisk nivå, både med kommunen
men även mot regional och vid behov nationell nivå.

Kontakt: Magnus Jonasson

070-695 01 70

m.jonasson.bygg@gmail.com

6.300:Ord. 6.990:-

3 SKÄRUTRUSTNINGAR
OCH SELE
MEDFÖLJER

Röjsåg
HUSQVARNA 336FR

Gå gärna in på
www.bjursas.se
och läs mer om
sockenrådets
verksamhet.
Här finns också
ett kontaktformulär för frågor
och synpunkter.

Vi ses väl i Bjursås
26-27 maj?

Ord. pris 6.990:-

2.990:Ord. 3.390:-

Grästrimmer
HUSQVARNA 115IL

4.690:-

ink batteri och laddare.

Ord. 4.990:-

45.900:-

Högtryckstvätt
HUSQVARNA PW360

REDO FÖR
SOMMAREN?
Automover® för din trädgård

Åkgräsklippare
HUSQVARNA R214TC COMFORT EDITION
ink klippaggregat. Ord. pris 48.300:-

Priserna gäller endast 26-27 maj.

DIN LOKALA HUSQVARNA ÅTERFÖRSÄLJARE!
Ingarsvägen 3, Falun • 023-191 60 • Måndag-fredag 7–17
www.dalamaskin.se
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Serviceföretag
i din närhet önskar
en trevlig sommar!
Besiktiga bilen i samband med
dinbilen
service
hos oss. med
Besiktiga
i samband
din service hos oss.

Bjursås
spelmanslag

Boka din service före 24/12 -15
Boka
din få
service
före
24/12 -15
och
10%
rabatt
på Mecas
sortiment!
och
få 10%
rabatt
på Mecas sortiment!

Bjursås
Vävstuga

Bjursås Vävstuga
startar ny vävsäsong i
september/oktober 2022.
Trevlig sommar!

BJURSÅS BILSERVICE

023-500
00
BJURSÅS
BJURSÅS BILSERVICE
BILSERVICE
Öppet Måndag-fredag 08.00-17.00
023-500 00

Öppet
Öppet Måndag-fredag
Måndag-fredag 08.00-17.00
08.00-17.00

SOMMAR I BJURSÅS SOCKEN

Bjursås bibliotek
Bjursåsvägen 28
023 - 831 54
bjursasbibliotek@falun.se

Trevlig sommar
önskar vi på
Rundvirke Skog!

Danielssons
Timmerhus AB

Jan Eriksson, Kenneth Perjons och Dan Lindwall

Bengt-Erik Danielsson

Baggbo 60, Bjursås • 070-654 56 86
www.danielssonstimmerhus.se
danielssonstimmerstugor@hotmail.com

www.rundvirkeskog.se

alabygdens
Trä AB

Ove Janssons
Gräv AB
070-571 72 06
Bjursås

Bjursås
070-678 42 70
www.jonnysskorstenkaminservice.se

Vi bygger

Skovägen 22
790 21 Bjursås

EKOLOGISKT
Nedre Larssveden 25, Bjursås
070-570 52 55

Nu öppnar jag min firma

Sannas Kroppsvård

Nu öppnar jag min firma

Sannas Kroppsvård

(massage, ansiktsbehandling, vaxning osv)

i Promocos (gamla Ritomex) lokaler

(massage, ansiktsbehandling,
vaxning osv)
Sanna Andersson

Dipl. massageterapeut,
dipl. mobiliseringsterapeut
i Promocos
(gamla Ritomex)
Välkommenlokaler
på invigning den 24/4 mellan kl 11.00-17.00

Skovägen 12, Bjursås
070-229 78 84

Sanna Andersson

Jag bjuder på Kaffe och Kaka

Sanna
Andersson
Välkommen
på invigning
den 24/4 mellan kl 11.00-17.00
Ritomex
AB,påSkovägen
12, 790 21 BJURSÅS • 070-229 78 84
Jag bjuder
Kaffe och Kaka

Öppningserbjudande:
Ritomex AB, Skovägen 12, 790 21 BJURSÅS
• 070-229 78 84
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Sommaren på
Dössbergets Värdshus
Vi har alltid våra stående favoriter på menyn och hembakat fika uppdukat.
om du inte har testat vår bjursburgare är det ett måste, lagad på enbart
nötkött som kommer från byn! lokalt på riktigt!
Det händer mycket på Dössberget här är
några exempel, titta in på vår hemsida eller
facebook för mer information
Morsdag - trerätters i morssmak
Nationaldagen - Helglunch med svenskasmaker
Midsommar - Händer massor i dagarna två
Afternoon Tea - Utvalda söndagar hela sommaren

Sommarfredag i paviljongen!
Varje vecka i Juli har vi musik & mat i
sommarpaviljongen, kom upp och njut i
kulörta lyktors sken!

öppet sjudagar i veckan
från 26/5
Vi ses på berget i sommar

Värdshuset
Öppet alla dagar kl. 11- 18
vi serverar luncher och helgmenyer
Besök även vårt café med
nybakat bröd och glass

Student eller sommarfest?
Hör av er så sätter vi ihop en härlig
måltid eller buffé redo att avnjutas hos oss eller
klar för avhämtning.
kontakta oss senast fyra dagar innan
så hjälper vi dig att sätta guldkant på firandet!

Dössbergets värdshus
Proselins väg 8
info@dossberget.se
Tel: 023-50737
www.Dossberget.se

