
Södra liftens
utveckling
Läs mer på sid 8

Familjen
Davidsson

Läs mer på sid 6-7

Godsaker till 
vintern

Recept sid 18

Vinter-
aktiviteter
Läs mer på sid 12

Bjursås & Sågmyra 2022/2023

26-27 november

Läs mer på sid 10-11

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BJURSÅS HEMBYGDSFÖRENING

Åk skidor 
varje dag!

Köp
online!

Scanna QR kod 
för att köpa ert 

säsongskort

Kommunkort gäller vid köp före 23/12 för skrivna 
i Falu kommun och grannkommunerna Rättvik, 
Leksand, Gagnef, Säter och Borlänge. Köp på 
webben! För mer info se bjursas.com

Vi håller fast vid våra superpriser på Kommunkort, det 
ska vara lätt att åka så mycket skidor man vill när man är 
granne med en stor anläggning! Vi hoppas att det ger 
extra solstrålar och härliga stunder i vinter. Kvalitetstid tillsammans!

Kommunkort säsong fr 1.798 kr  

Superduper pris för våra grannar – alla ska
ju kunna njuta i backen! 

Kommunkort vuxen (16-64) 2.198 kr 
Ungdom&senior (8-15 år/from 65 år) 1.798 kr

Familjekort fr. 4.396 kr

www.bjursas.com
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Varmt välkomna önskar Maria och Ove med personal!
Storvägen 23, Bjursås • Ring för bokning: 023-501 76

Kallskuret:
Ägghalvor med räkor
Hästkorv • Julskinka
Rödbetssallad • Sill

Mortadella • Rostbiff
Inlagd strömming
Gubbröra • Sylta

Gravad lax med gravlaxsås
Hembakat knäckebröd 

med ost

Småvarmt:
Hemrullade köttbullar
Prinskorv • Kokt potatis

Jansons frestelse

Dessert:
Ris à la Malta

Julbord à la SavoyJulbord à la Savoy
Den 1 advent slår vi upp dörrarna för vårat egna julbord.  

Två sittningar, boka i förväg.

27 nov 11:00–13:00 & 14:00–16:00
Beställ senast 23 nov. Pris: 250 kr per person.

Jultallrik för avhämtningJultallrik för avhämtning
23 dec Hämtas mellan kl 10:00 & 13:00

Beställ senast 18 dec. Pris: 250 kr per person.

Vi erbjuder utkörning till Bjursås, Sågmyra och Grycksbo.  
Större beställningar kör vi även till Falun.

Vi erbjuder även 
Jansson för 50:-/port
Beställ senast 18 dec.

Mest nöjda kunder – igen!
Bjursås Sparbank

Vi är en lokal bank där pengarna stannar i det lokala eko-
nomiska kretsloppet. Det betyder att insättarnas pengar 
lånas ut till privatpersoner och företagare som vill bo och 
driva sin verksamhet i bankens område. Det gillar vi och 
våra kunder.

Sparbankerna i Sverige är bäst när det gäller nöjda kunder 
och vi på Bjursås Sparbank ligger i toppen av Sparbankerna.

Vi har stått tryggt och stabilt tillsammans med 
våra kunder sedan 1910.
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Bjursås Hembygdsförening

Bjursås hembygdsföreningen bildades 
1907 och hör till de äldsta hembygds-
föreningarna 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 samhälls- 
och miljöplanering. 

FAKTA

VINTER I BJURSÅS SOCKEN
Produktion: Mediagruppen Dalarna AB, 
0243-921 00, www.lokalti.se
Tryck: Markbladet tryckeri AB 2023

Vinter i Bjursås sockenVinter i Bjursås socken2

Dössberget i Bjursås är en vacker plats och välkänt 
för sin vidsträckta utsikt. Många tror att verksam-
heten drivs av kommunen, men det är fel. Det är 
Bjursås Hembygdsförening som äger och driver 
Dössbergets hembygdsgård. Det är många ideella 
timmar under årens lopp som är nedlagda här.

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 
en serveringsstuga och 1974 stod den klar. Det är det nuva-
rande Värdshuset som sedan i olika omgångar har blivit tillbyggt 
och moderniserat. Idag är Värdshuset restaurang och cafe, 
som tillhandahåller lokalproducerade och vällagade luncher och  
middagar, catering, kaffe, bakverk och glass. 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 veteran-
motorcyklar och -mopeder, gamla hästdragna vagnar, skotillverk-
ning, 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 och fjällkor. Nytt 
för 2021 är en uppskattad och spännande Sagostig.

Föreningen organiserar och arrangerar olika aktiviteter på 
Dössberget såsom traditionellt midsommarfirande, olika eve-
nemang med artistuppträdanden, Bjursvicku, familjedag, höst-, 
jul- och vårmarknad och mycket annat. Varje sommar framför den 
lokala teatergruppen ”Den gamla gården”. Varje år ger föreningen 
ut en almanacka med bilder som har anknytning från miljöer 
och på människor från bygden, har  fotoutställningar i Gamla 
Bönhuset, förmedlar försäljning av sockendräkter och delar till 
dräkterna. 

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.

Kommande evenemang 
2023
•  Vårmarknad
•  Midsommarfirande
•  Midsommardagen
•  Dalasinfoniettan – Musik i det gröna
•  Familjedagen
•  Höstmarknad
•  Julmarknad

För mer info och 
aktuella datum, 

läs mer på:
www.dossberget.se



Kvalitetstid på 
hemmaplan

Mer kvalitetstid för våra grannar!

bjursas.com

Kommunkort gäller vid köp före 23/12 för skrivna i 
Falu kommun och grannkommunerna Rättvik, 
Leksand, Gagnef, Borlänge. Köp på webben! 
För mer info; scanna eller se bjursas.com.

Kommunkort 
säsong fr 1.798 kr

Superduper pris för våra grannar – 
alla skaju kunna njuta i backen! 

Kommunkort vuxen (16-64) 2.198 kr, 
ungdom&senior

(8-15 år/from 65 år) 1.798 kr
Familjekort fr. 4.396 kr  

Köp på 

webben

Bästa julklappen!

Nyheter 
säsongen 22/23  

Södra sittliften: Nu ökar vi kapaciteten
med ytterligare en 4 sitts stolbana. 

Står färdig till säsongen. 

APP Bjursås Berg&Sjö: Gör ditt besök 
lättareoch smidigare med vår

nyutvecklade app. Färdig till säsongen.

Mer kvalitetstid
     tillsammans!

Kvalitetstid med
familj & vänner 

Bjud upp familj och vänner att 
bo i Bjursås, smidigt och roligt 

sätt umgås. 

Under våra Kalasveckor v. 2-5
och 10-13 erbjuder vi upp till 

40% rabatt! Se webben.

Häng hos oss 
     i Bjursås!

Bjursås – En riktig skidanläggning nära dig.  
21 pister, 10 liftar, 2 snowparks, Bag Jump, 6 
mil längdspår, barnområden, skoterleder, 

god mat och mycket annat. 

Upp till40%rabatt
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Vinter i Bjursås sockenVinter i Bjursås socken4

Kontakt: Magnus Jonasson 

070-695 01 70
m.jonasson.bygg@gmail.com

Vi utför 
nybyggnation, 

renovering, 
grunder, fönster-

byte & våtrum

Bjursås hembygdsförening
■ Efter en fantastisk sommar 
I somras kunde vi äntligen återgå till en 
vanlig sommar med roliga aktiviteter och 
arrangemang på Dössberget.

Tusentals personer har besökt Dössber-
get för att uppleva dess sevärdheter och 
arrangemang vilket är fantastiskt. Vi blickar 
nu framåt mot ett nytt spännande år och 
kommer under slutet av året presentera vårt 
nya årsprogram 2023 på www.dossberget.
se samt www.bjursåshembygdsförening.se

■ Vi flyttar vår hembygdsexpedition 
Efter att i många år huserat i samma lokaler 
har vi nu beslutat att flytta till Björsgården 
(f.d. Handelsbankshuset). Björsgården ägs 
av hembygdsföreningen och har ett fantas-
tiskt läge vid infarten till Bjursås.

Lokalen kommer inrymma möteslokal 

och expedition samt en bostadsdel som 
kommer att hyras ut. Björsgården har uti-
från sitt geografiska läge stora möjligheter 
i framtiden och det finns redan nu många 
spännande tankar och idéer. Under en tid 
framöver kommer Kulturbutiken att hållas 
stängd men Handelsboden öppnar som 
vanligt på Dössberget inför sommarsä-
songen 2023.

■ Ny hemsida
Vi har skapat en ny hemsida för Dössber-
get, www.dossberget.se, som beskriver 
verksamheterna och arrangemangen på 
Dössberget.

För övrig information gällande hem-
bygdsföreningen är du välkommen att 
besöka vår nya hemsida www.bjursåshem-
bygdsförening.se 

Nytt från



BJURSÅS • GRYCKSBO
www.coop.se

Priserna gäller 28/5-3/9  2017 
eller så långt lagret räcker.

Vi reserverar oss för ev tryckfel.

Bjursås • 010-747 46 50
Måndag-lördag....9-20 • Söndag....11-18

Grycksbo • 010-743 63 00
Måndag-lördag....9-20 • Söndag....11-18 

Bjursås 
010-747 46 50

Måndag-lördag....9-20 • Söndag....9-18

Grycksbo 
010-743 63 00

Måndag-lördag....9-20 • Söndag....9-18

Dina lokala butiker! Bjursås • Grycksbo 

ONLINE HANDLA 
(hämta i Bjursåsbutiken)

SNABB-
KASSOR

VI GER ÄVEN VÅRA 
MEDLEMMAR EN 

FINFIN RABATT PÅ 13%. 
DET ÄR PRECIS SÅ MÅNGA VECKOR 

VI HAR STÖKAT TILL DET FÖR ER!

KOM IN OCH HANDLA OBEMANNAT MED VÅR SCAN & PAY-APP MELLAN:
MÅN-LÖR 20-24, SÖN 18-24, VARJE DAG 06-09

INVIGNINGINVIGNING
Fredag 25/11 har vi den stora 
invigningen av vår nya fräscha 
och ombyggda butik i Bjursås.

Det firar vi med:

Demos 
i butiken

Yippieee!

Tävlingar 
med fina 

priser

Många bra 
erbjudanden

Julhandeln blir lite enklare för er med våra digitala lösningar.



BJURSÅS z Naturen 
och sport är stora 
intressen för familjen 
Davidsson i Bjursås. 
Tävling har aldrig 
varit grunden, utan 
de har alltid tyckt att 
det viktiga är att ha 
roligt och få ha något 
de brinner för som 
fritidsintressen. Men 
både sonen och dot-
tern tävlar numer ut-
omlands i de svenska 
färgerna i skidåkning 
respektive cykling.

Familjen består av Roger, 
som har växt upp i Bjursås, 
och Anette som kommer 
från en liten by utanför 
Färila, Hälsingland. De 
har barnen Isak och Elina 
tillsammans.

Roger och Anette träf-
fades i början av 1990-talet 
i Åre, där de båda arbetade 
säsong, Anette som sjukskö-
terska och Roger i köket på 
krogen.

Vid ett besök hos Rogers 
föräldrar i Bjursås somma-
ren 1998 fick Anette syn på 
ett hus som hon blev nyfiken 
på. Det låg lite inbäddat och 
kändes lite hemligt, men 
just då hände inget mer.

– Plötsligt en dag ringde 
Rogers mamma och berät-
tade att huset var till salu. 
Jag sa att vi måste se det, 
berättar Anette.

Just då bodde de i Sunds-
vall och Roger studerade till 
it-tekniker, så det var inte 
bara att flytta. Men kvin-
nan som skulle sälja huset 
hade fina minnen av Rogers 
farmor så hon var beredd att 
vänta med försäljningen ett 
år tills Roger var klar med 
utbildningen.

Sedan 1999 bor familjen i 
huset. Isak, som nu är 23 år 
var ännu inte född vid flyt-
ten och Elina föddes två år 
senare, så båda barnen har 
växt upp i Bjursås.

I Bjursås har de haft nära 
till naturen med bland an-
nat längdskidspår, cykelle-
der och skridskoisar, men 
även skidbacke för slalom-
åkning. Det har varit intres-
sen som hela familjen delat. 
När de inte varit i Bjursås 
har de åkt till Åre för att åka 
skidor eller cykla. 

I flera somrar har de 
dessutom varit i Whistler 
i Kanada för att cykla i 
bergen.

På senare tid har de också 
roats av att paddla kajak 
tillsammans och trädgårds-
odling är dessutom Anettes 
stora intresse.

– Här bor vi bokstavligen 
i naturen och nära skogen. 
Vi behöver bara öppna dör-
ren och kliva ut i Dalarnas 
Schweiz, som Bjursås kallas, 
säger Anette.

– Det är nog närheten till 
naturen som gjort att både 
Isak och jag har hittat de 
intressen vi har, säger Elina.

Isak bor i dag i Åre och är 
inte i Bjursås när tidningen 
är på besök. Han är i Schweiz 
och tävlar i säsongens första 

världscuptävling. Det visade 
sig senare att tävlingen 
inte resulterade i någon 
placering för Isak den här 
gången.

Isak gick ekonomiska pro-
grammet på idrottsgymna-
siet med inriktning freeski-
ing i Malung, där han var en 
av enbart fyra personer som 
blev antagna.

– Han började tävla i 
freeskiing redan på högsta-
diet. Vi hade åkt slalom i 
backen i Bjursås, men Isak 
och kompisarna ville ha lite 
kul så vi gjorde om i backen 
och började hoppa och raila, 
det vill säga göra trick på 
järnräcken och plaströr i 
stället, berättar Roger.

På gymnasiet tävlade 

Isak mot de bästa i Sverige 
i Svenska Cupen, och blev 
sponsrad av ett företag för 
första gången.

Numer är freeskiing en 
olympisk gren och tidigare 
har Isak fått kämpa för 
att komma med i svenska 
landslaget.

– Han tillhörde då Utma-
narlaget, vilket innebar att 
han i flera år fick finansiera 
sitt tävlande själv, berättar 
Roger.

Från och med i år har Isak 
fått en landslagsplats och 
stöd från Svenska Olympis-
ka kommittén, SOK.

– Nu får han äntligen 
ekonomiskt bidrag så han 
har råd att träna och inte be-
höver ha ett arbete bredvid 
för att klara sig, säger Roger.

Elina provade på det 
mesta inom sport och idrott 
som fanns i Bjursås när 

hon växte upp. Det var allt 
från gymnastik och fotboll 
i många år till skidåkning, 
innebandy och ridning.

När hon upptäckte en-
duro på cykel blev hon helt 
såld, beskriver hon.

– Det var farten, men 
också att få komma ut i 
naturen.

Det började med cykling 
downhill tillsammans med 
Roger och Isak. Skillnaden 
är att de tar liften upp på ett 
berg och sedan cyklar i full 
fart nedför. I enduro cyklar 
hon även uppför.

Elina gick Hagströmska 
idrottsgymnasiet, med in-
riktning cykel, i Falun. 

– Jag var ensam tjej i 
just min cykelgrupp, men 

”Vi behöver 
bara öppna 
dörren och 

kliva ut  
i Dalarnas 
Schweiz.”

Anette Davidsson

Bjursås härliga
natur inspirerar 
till ett aktivt liv

Roger, Anette och Elina Davidsson hemma i trädgården i Bjursås.  

Isak tävlar i slopestyle i Österrike, november 2021.  FOTO: PRESSBILD

Elina tävlar i Swecup enduro på Frösön, augusti 2022.  FOTO: HANS GUSTAVSSON

Vinter i Bjursås sockenVinter i Bjursås socken6



det var flest tjejer som läste 
ekonomi och det vägde upp.

Elina började tävla 2018, 
när hon gick gymnasiet. Hon 
tävlade både i enduro och i 
downhill i Sverigecupen. 

Nu har hon avancerat 
till världscupen och cyklar 
i Sveriges tröjor. Senaste 
tävlingen var lag-VM i en-
duro. Det var första gången 
Sverige fick ihop ett lag med 
tjejer dit och de slutade på 
åttonde plats.

Förra säsongen tog Elina 
SM-guld i downhill och när 
hon tävlade i pumptrack på 
VM i Bern i somras kom 
hon på 28:e plats, som bäs-
ta svensk.

Hon har tävlat flera 
gånger utomlands men 

hittills har Elina finansierat 
allt själv.

Just nu tränar hon i 
Dala Sports Academy, en 
träningsgrupp med cirka 
25 elitsatsande ungdomar i 
olika cykeldicipliner.

– Jag jobbar på Ica Maxi 

i Falun och söker samtidigt 
sponsorer för att kunna 
träna och tävla mer, säger 
Elina.

Familjen Davidsson har 
trivts bra i Bjursås i alla år 
och har inga planer på att 
flytta.

– Jag reser mycket i 
mitt arbete och det fanns 
inte mindre än fem försko-
leavdelningar i Bjursås när 
barnen var små, och såväl 
ungarna som vi stortrivdes 
med deras förskoleplats, 
berättar Anette.

Roger som arbetar i Falun 
tycker att pendlingsavstån-
det är helt okej. Och ett lika 
stort och fint hus som de har 
i dag skulle de nog inte få 
närmare en större stad, tror 
Anette och Roger.

Både Isak och Elina 
kan följas på isakdavidson 
respektive elinadavidson på 
Instagram.

Roger, Anette och Elina Davidsson hemma i trädgården i Bjursås.  

Isak Davidsson.  
 FOTO: JONAS 

 HÅLLMARKER

Cykel
• Enduro: Som rally på cykel. Deltagarna cyklar uppför och tävlar på tid 
brant nerför 5–8 sträckor.
• Downhill: Tävling nerför enbart.
• Pumptrack: Körs på en bana med gupp. Farten byggs upp genom att 
”pumpa” i varje gupp.
 

Freeskiing (två grenar)
• Big Air: De tävlande gör så svåra trick med rotationer som möjligt.
• Slopestyle: Skidbacke med flera hopp och rails (järnräcken eller 
plastsrör), där de som tävlar ska göra så svåra trick som möjligt. 

TEXT & FOTO

Maria Karlsson
redaktion@lokalti.se

Vinter i Bjursås sockenVinter i Bjursås socken 7



HAMMARS
Entreprenadredskap • Hydraulik • Häst- och nötinredning

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

Dags för nytt avlopp?Dags för nytt avlopp?
Trekammarbrunn / FördelningsbrunnTrekammarbrunn / Fördelningsbrunn
Tillverkad i stålfiberarmerad betongTillverkad i stålfiberarmerad betong

3-kammarbrunn   10.500:- 
Exkl. moms och ev. frakt.

Fördelningsbrunn   2.500:- 
Exkl. moms och ev. frakt.

THAI & GOPIZZANoonaNoona’’ss
Öppnar snart i korsvägen Bjursås!

Vinter i Bjursås sockenVinter i Bjursås socken8

Tre år har gått och mycket 
har hunnit hända, ändå 
tycker Per att anläggningen 
precis kommit ur start-
blocken: 

– Vi har fått en fantastisk 
respons, inte minst från 
barmarksgästerna. Men det 
är så mycket vi fortfarande 
vill göra. Nästa steg är Södra 
sittliften som kommer att 
bli ett jättelyft för flytet 
och upplevelsen på vintern, 
säger han.

Södra sittliften färdig-
ställs i detta nu. Liften 
kommer att gå från södra 
dalområdet direkt till top-
pen. Så till denna vinter 
kommer två moderna sitt-
liftar att bekvämt transpor-
tera upp gästerna till toppen 
– en lift från södra området 
och en från norra området. 

Dalstationen kommer att 
ligga längre ner än tidigare 
vilket både ger längre åk-
ning och även skapar en bra 
yta för ett kommande nytt 
barnområde. 

Barnområdet planeras 
färdigställas till nästa 
säsong. I planen är även att 
komplettera Södra sittliften 
med större parkeringar och 
förbättrad ankomstlogistik 
under 2023. Per berättar 

att det kommer att ge både 
större kapacitet och smidi-
gare ankomst för Bjursås 
Berg & Sjös gäster. 

Mycket mer är på gång 
– alltid med mysfaktorn i 
centrum.

Förutom lyftet i Södra om-
rådet så är planen att an-
läggningen ska tredubbla 
mängden boende och ut-
veckla både vinter- och 
sommarutbudet under fem-
årsperioden 2022–2026. 
Totalt kan det komma att 
röra sig om flera hundra 
miljoner och skapa uppåt 
50 arbetstillfällen.

När vi diskuterar med 
Per är det dock en annan 
sak han betonar.

– Det är redan i dag 
fantastiskt i Bjursås med fin 
skidåkning och massa akti-
viteter året runt. Vi ska bara 
finputsa utbudet och skapa 
bättre kapacitet så vi kan ta 
emot alla som vill besöka 
oss. Men i slutändan är det 
viktigaste av allt att gäster 
även i framtiden ska säga till 
oss att vi är den mysigaste 
anläggningen trots att vi 
ligger så långt söderut. Det 
är vi stolta över och är noga 
att bevara när vi utvecklar 
anläggningen! ■

En klassiker i stark utveckling 
– ny sittlift står färdig i vinter
BJURSÅS z Lagom 
till att anläggningen 
fyllde 40 år så bytte 
den klassiska skidan-
läggningen Bjursås 
Skicenter namn till 
Bjursås Berg & Sjö. 

– Det var för att mar-
kera att vi nu påbör-
jade en utvecklings-
resa – till helår och 
med uppgraderingar 
runt om i hela anlägg-
ningen, berättar vd 
Per Kempe.

Planen att anläggningen under de kommande fem åren ska tredubbla mängden boende och utveckla 
både vinter- och sommarutbudet.

”Södra sittliften kommer att bli ett jättelyft för flytet och upplevelsen på vintern”, säger Per Kempe, vd på Bjursås Berg & Sjö.



Vi bygger infrastruktur 
såsom broar, vägar, VA och fjärrvärme, 
samt betongarbeten och bergschakter 

åt den offentliga sektorn.

www.road.nu | Bjursås | 023-107 70

KLÄDER
BJURSÅS

Välkommen!
Mån-fre 14-18 • Lör 10-13 
Övrig tid efter. ök. • 
För ev. ändrade öppettider 
se fb/ring: 023-500 54

Ladda upp inför julen hos oss.

Carinas Garn o Broderi
firar 25 år!
Massor av garner 
till låga priser.

Fina varma och prisvärda jul-
klappar från våra leverantörer! 

Bl.a Jacett, b.young, Brandtex, 
Freequent, Erla, Jacks, Lindbergh, 
Arnold Palmer, Dobsom, Clique, 

Pinewood, Hestra, Börjessons, Caj/
Bengt&Lotta (ullstrumpor) m.m.

Julmarknadshelgen 
26-27/11 öppet 10-16

Uppvisa denna annons och få 

20% RABATT 
på hela sortimentet 
(gäller på ord.pris)

ÅRETS SISTA JULMARKNADTorsdag 22 december kl. 11.00-17.00Kom och f ra in julen med oss i Sågmyra, hitta de sista klapparna, glögg och godis.Jultomten kommer oftast på besök!

Tidstrandsv 3, Sågmyra • sagmyrabyggnadsvard.se • 08-662 00 48

Inför årets julestök, Inför årets julestök, 
här finns allt för här finns allt för 

hus och kökhus och kök
Hos oss får Tomten 
tips och råd, kvalité 

är vår röda tråd.
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Varje helg i advent serveras 
en kakbuffé, fyllt av Julens 

kakor, bullar, och gotter

179 kr inkl. kaffe och glögg 
 89 kr inkl. julmust för barnen



Stadigstugan
Tomten träffar du här och om du köpt 

en biljett får du med en julklapp hem.

Paviljongen:
Julgröt med skinksmörgås 

Glögg och pepparkakor 

Choklad med vispgrädde

Farfarstugan
Julpyssel för alla 

barn.

Gammelgården
Här firas julen som förr 

med traditionellt julstök

 

Julmarknad på Julmarknad på 
Dössberget i Bjursås Dössberget i Bjursås 26-27

november 
Lördag-söndag 

10–16

Försäljning
Smide, smycken, vävda 
mattor, träleksaker, virkat, 
stickat, honung, sylt, saft, 
glögg, korv, rökt fisk, ost, bröd, 
godis, kokosbollar, munkar, 
outdoorprodukter, inred-
ningsprodukter, tvål, betong, 
gungstolar, lammskinn, läder, 
korgar, julgranar, tallris, kransar 
och mycket mera

Aktiviteter
Tombola, chokladhjul, ponny- 
ridning, häst och släde 
(om snö), julpyssel för barn 
i Farfarsstugan, julstök i 
Gammelgården. Barnen 
träffar tomten i Stadigstugan 
och får en julklapp (paket-
biljett krävs) och kan skriva 
och lämna en önskelista till 
tomten.

Servering 
Risgrynsgröt, skinksmörgås, 
varm choklad med visp- 
grädde, varm korv, saffrans-
munkar, glögg, kaffe.

Värdshuset serverar  
julinspirerad lunch.  
Drop-in i mån  
av plats

Arr: Bjursås Hembygdsförening, 
Mörtsjöbo Marknad

En äkta julmarknad där hela Dössberget sjuder av liv bland nästan 50 olika 

försäljare. Du hittar munkar, spånkorgar, hantverk, mat, julklappar, ja allt 

du kan tänka dig på en riktig gammeldags julmarknad.

www.dossberget.sewww.dossberget.se

Fri entre! Välkommen till en 

gammeldags 

julmarknad på
 

Dössberget!
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Många förknippar Bjursås 
med utförsåkning. Sedan 
öppningen av skidanlägg-
ningen 1978 har massor 
med skidentusiaster spen-
derat härliga vinterdagar i 
Bjursås. 

Lika populärt vintertid är 
längdskidåkning, skoter och 
mycket mer. 

Bygden dukar upp en 
varierande meny skidspår 
av hög klass i en vacker 
miljö. Stundtals med en 
vidunderlig utsikt för att 
nästa sekund ha skogen tätt 
inpå. 

Sågmyra, Dössberget 
(Hanses Hällar), Sörskog 
och Bjursås Berg & Sjö är 
platserna där det finns pre-
parerade spår. Stort utbud. 
Det är bara att välja. 

 Mer än 70 km fint prepa-
rerade spår och bäst av allt, i 
Bjursås socken förekommer 
inga spår- eller parkerings-
avgifter. Längdskidåk-
ningen är viktig. Det är bara 
att spänna fast skidorna och 
njuta av skidåkning. 

– Hos oss kan man 
dessutom åka sittlift upp till 
längdspåren. Längdskidåk-
ning är viktigt för oss. Frisk 
luft och vackra vyer bjuder 
vi på, säger Bjursås Berg & 
Sjös vd Per Kempe. 

Ideella krafter är en stor 
och viktig del för längdskid-
spåren som erbjuder stor 
variation för alla typer av 
åkare. Allt från familj till elit 
erbjuds fina längdspår dyg-
net runt. 

Bjursås Socken ståtar 
med två elljusspår, som 
finns i Sågmyra och Bjursås 
och är 5 respektive 3 km 

långa. Spår som sköts av 
idrottsföreningarna Såg-
myra SK och Bjursås IK. 
Den ideella kraften är viktig 
för att kunna hålla så hög 
standard som möjligt på 
spåren. 

I över 40 år har till 
exempel Leif Jons packat 
och spårat i Sågmyra och i 
Bjursås har trion Berg Hag, 
Isak Hellberg och Andreas 
Käll haft samma uppgift. 
Spår som nyttjas frekvent 
av barn, ungdomar och 
motionärer nästan dygnet 
runt. 

– Hanses Hällar är en 
oerhört populär plats, som 
vi är stolta och glada över. 
Lika glada är vi över vår 
ungdomsverksamhet. Vi 
är närmare 40 ungdomar i 
regelbunden träning, säger 
Karin Malmberg från Bjurs-
ås IK Skidor. 

I snösäkra Sörskog gör 
många älskare av längd-
skidåkning sin debut för sä-
songen. Är det dåligt med 
snö är det garanterat bra 
med snö i Sörskog. Ett pa-
radis för alla oavsett skid-
kunskap och ålder. 

  I anslutning till parke-
ringen i Sörskog finns en 
värmestuga och möjligheter 
till omklädning och dusch 
och det är Bjursås OK och 
Bjursås IK som sköter 
spårningen. Bengt Look har 
under många år varit den 
drivande kraften. 

Skoterlederna i Bjursås 
sköts och underhålls också 
av ideella krafter, närmare 
bestämt Bjursås Snösko-
terklubb. Över 60 km sko-
terleder gör det möjligt att 

utforska naturen med sko-
ter och längs med lederna 
passerar du naturliga stopp 
med grillplatser i Trugbo, 
Flymyrskojan och mång-
as favorit Ärtknubben med 
milsvid utsikt över Bjursås 
vackra vidder. 

– Arbetet med skoterle-
derna sträcker sig över hela 
året. Innan vintern sker un-
derhåll av lederna och när 
snön kommer ska de packas 
och sladdas kontinuerligt 
så att de håller hög kvalité, 
säger Andreas Kvicker i 
Bjursås Snöskoterklubb. 

Han poängterar också 
vikten av att hålla sig på 
lederna så det inte blir 
åverkan på naturen. 

En uppstickare som ökar i 
intresse varje år är topptur. 
Både som sport och för re-
kreation. 

I skidanläggningen 
finns topptursleder för alla 
nivåer. 

– Vi tycker om topptur 
och har märkt ett ökat in-
tresse i landet. Därför har vi 
markerat ut topptursleder i 
skidanläggningen, säger 

Daniel Lönnroos, aktivitets-
ansvarig hos Bjursås Berg & 
Sjö. 

Han är också en av dem 
som guidar på Toppturs-
morgon där gäster får gå i 
nedfarterna på morgonen 
innan anläggningen öppnar. 

– Det är en väldigt upp-
skattad aktivitet som passar 
både de som har tidigare 
erfarenhet men även för 
de som vill prova topptur 
för första gången, tillägger 
Daniel. 

Daniel säger också att 
det är viktigt att ha aktivi-

teter utöver skidåkning som 
stärker upplevelsen. I vinter 
kommer vi till exempel 
med en lokal aktör kunna 
erbjuda hundspann. 

Sjöarna i socknen ger möj-
lighet till än mer aktivitet 
vintertid. Skridskoåkning 
och isfiske ger underbara 
naturupplevelser och av-
koppling. Oavsett intresse 
erbjuder socknen massor 
med aktiviteter och härliga 
vinterupplevelser.

  Välkommen till Bjursås 
Socken! ■237725

Salong H •rlocken

Tandvården  
i Bjursås

öppnar i höst!
Passa på att redan nu lista dig som patient  

hos oss genom att besöka hemsidan
www.tandlakareekdahl.se

Välkommen!

Martin Ekdahl,

tandläkare

Vi söker tandhygienist 
Kontakta Martin 070-926 19 42

Tandläkare Ekdahl
023-108 50 • Skovägen 2B, 790 21 Bjursås

Vinter i Bjursås sockenVinter i Bjursås socken12

Vinteraktiviteter och vackra vyer
BJURSÅS z Bjursås kallas ibland för Dalarnas 
Schweiz. Ett begrepp som myntades någon 
gång på 1700-talet. Traktens böljande terräng 
med berg och dalar har vissa likheter med 
Schweiz. 

 Den vackra utsikten från Dössberget och 
den populära skidanläggningen Bjursås Berg & 
Sjö, med ett 20-tal pister, är två starka besöks-
mål i socknen. 

I Sågmyra, Dössberget, Sörskog och Bjursås Berg & Sjö finns mer 
än 70 kilometer preparerade spår.

Här finns över 60 kilometer skoterleder med naturliga stopp och 
grillplatser i Trugbo, Flymyrskojan och populära Ärtknubben. 

Den vackert belägna skidanläggningen Bjursås Berg & Sjö erbjuder ett 20-tal pister.

Innehåller schampo (350 ml), balsam (300 ml) 
& cream heat spray (75 ml) 100% vegansk.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL 

Salong Hårlocken
Bjursåsvägen 17, Bjursås • 023-508 12

Öppettider:
Mån  09.30–18.00
Tis 08.00–20.00
Ons 10.00–19.00
Tors 08.00–20.00
Fre 09.30–16.00

Julerbjudande!
GIFT BOXES 2021
Cajsa Wessberg x Maria Nila. 
Ett exklusivt samarbete med den ikoniska
illustratören Cajsa Wessberg.

549:- (värde 727:-)

Julklappstips: Ge bort  
ett presentkort till jul.



Daniel Hag Bygg AB
Besöksadress:  
Skovägen 22, Bjursås

Kontakt:
Kontor 023-500 28
Daniel 070-541 81 44
Mikael 070-562 14 48

Företaget har F-skattsedel

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET
Aktiebolag

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 verksam-
het som drivs av yrkesstolthet. Men vi är inte bara en slipad total-
entreprenör 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 idrottsfören-
ingar och har ett tätt samarbete med yrkesutbildande skolor i närom-
rådet. 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 företrä-
der ett företag. Oavsett storlek på just ditt projekt.

Välkommen till DHS Bygg – en byggfirma  
från Dalarna med hjärtat på rätt ställe.

Yrkesstoltheten och 
kärleken till Dalarna,  
detta är DHS Bygg

DHS Bygg – med hjärtat på rätt ställe

”Tack till både kunder och  
samarbetspartners för detta år”

Öppet: Månd-fred 9-22 • Lörd-sönd 9-22

KORSVÄGEN • BJURSÅS
023-503 73

ÖPPET DYGNET RUNT! ÖPPET DYGNET RUNT! 
Med BankID kommer ni in, när vi inte är bemannade.Med BankID kommer ni in, när vi inte är bemannade.

Vi önskar alla kunderVi önskar alla kunder

God Jul & Gott Nytt År!
God Jul & Gott Nytt År!

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

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
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Mer att
upptäcka på

I samband med vårmarknaden på Döss-
berget avtäcktes en ny karta över Bjursås 
socken. Kartan är framtagen av Bjursås 
sockenråd, med stöd av Falu kommun.

Den finns att se på många håll i socknen, 
och har mottagits väl på alla håll. Nya 
sockenbor har gjort tummen upp! Det 
samma gäller för långvariga ortsbor, där 
en vanlig fråga är om det inte går att få 
köpa ett eget exemplar, något vi tittar på. 

Nu kommer vinterversionen enligt plan, 
och vi hoppas på samma uppskattning och 
ännu större spridning. Kartan presenteras 
vid julmarknaden på Dössberget den 26–27 
november. Missa inte det! 

För medlemmar i sockenrådet: hör av er 
om ni vill använda kartan i olika former, 
detta ingår i medlemskapet.

BOSSE OLSSON
ORDF. BJURSÅS SOCKENRÅD  

Nu finns 
sockenkartan 
i vinterskrud

Välkomna!
Nya

Grycksbo
HANDELSTRÄDGÅRD

023-406 13

Tel. 023-406 13
Vi finns bakom pappersbruket i Grycksbo
bredvid Herrgården.
nyagrycksbohandelstradgard@outlook.com 
www.grycksbohandelstradgard.se

ÖPPETTIDER: ÖPPETTIDER: 
Vardagar 10-16
Lördagar 10-14

Vi fixar allt i blomväg & binderier
Notes Blommor på Stora Torget Falun!

Öppettider!Öppettider!
v50: Måndag-fredag 10-17, lördag 10-14

v51: Måndag-fredag 10-17,
Lördag-söndag STÄNGT God Jul!

v52: Måndag STÄNGT, tisdag-fredag 10-16,
Lördag 10-14 Gott Nytt År!

V1 2023: Måndag-torsdag 10-16, 
Fredag 6/1 STÄNGT, 

Lördag 10-14

Vi önskar alla EN GOD JUL. Vi önskar alla EN GOD JUL. 
& ETT GOTT NYTT ÅR& ETT GOTT NYTT ÅR

Läs mer om 
verksamheten:
www.bjursas.se

Kontakta 
sockenrådet:
Kontaktformulär 
finns på  
hemsidan.

BJURSÅS SOCKENRÅD
Sockenrådet är en opolitisk paraplyorganisation 
för företag, föreningar och andra organisationer. 
Verksamhetsområdet omfattar gamla Bjursås socken,  
med centralorterna Bjursås och Sågmyra. 

Sockenrådets uppgift är att i bred mening främja bygden 
och bidra till att stärka förutsättningarna för ett gott liv 
för både bofasta och besökare. En viktig del i arbetet är 
kontakter och dialog med kommunen i angelägna frågor, 
inte minst kring behoven av nya boenden för alla åldrar. 

Sockenrådet har även medverkat till att genomföra 
ett antal projekt i samarbete med sina medlemmar. 
Verksamheten bygger på en helhetssyn där närings-
livs-frågor, samhällsservice, kultur- och föreningsliv alla 
bidrar till en fortsatt utveckling för bygden.

Ordf. Bo Olsson

Falun Citywww.facebook.com/
hemkopfaluncity

Hitta oss på
Jonas med personal 

önskar er välkomna!

Öppettider: Mån-lör 7-22,  Sön 9-22 • 023-268 50 • www.hemkop.se 
Priserna gäller endast på Hemköp City, vecka 47, t.o.m. sön 27/11 med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel. 

Kokt julskinka
Garant, Sverige, ca 2-3kg
Max 2 köp/hushåll/vecka 47

Bacon, kycklingbacon
Garant, gäller skivat, 100-140g,
jfr-pris 71,43-100,00/kg

Saffran
Garant, 0,5g

Lussebullar
Dafgård, gäller saffran, vete,
60g, jfr-pris 83,33/kg

Färska kryddor
Sverige, flera sorter, ekologiska,
klass 1, i kruka, gäller ej Dragon
Max 4 köp/hushåll/vecka 47

Gouda
Wernerssons, fetthalt 27%, ca 830g

Apelsiner i nät
Land se förp., klass 1, 1kg

TESTA VÅR ONLINEHANDEL

Mozzarella
Fresca d´oro, 125g,
jfr-pris 66,64/kg

Hyacinter
Olika färger
Max 6 köp/hushåll/vecka 47

25:-
2 FÖR

15:-/st 15:-/st

6995
/kg

3995
/kg 25:-

3 FÖR

10:-/st20:-
2 FÖR

5:-/st

VECKANS

KLIPP!

Tillfälligt
parti

i butik!
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BJURSÅS FÖRSAMLING
Församlingsexpeditionen 023-669 23 60

Med reservation för ändringar. För aktuell information gå in 
på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/bjursas eller på 

vår Facebook: Bjursås församling Svenska kyrkan

DAG FÖR DAG I  
BJURSÅS KYRKA
NOVEMBER
26 lördag kl 16.00 Festival för Mänskliga Rättigheter till 
minne av Desmund Tutu. Musik, sång, dans & teater från 
olika länder. Fikaförsäljning och insamling till ett barnhem i 
Langa, Sydafrika
27 söndag 1 advent kl 11.00 Gudstjänst med avtackning av  
församlingens komminister Joy Faith. Kyrkkaffe serveras på  
Café Gudagott i församlingshemmet efter gudstjänsten

DECEMBER
11 söndag 3 advent kl 11.00 Gudstjänst.
13 tisdag kl 18.00 Luciafirande med barngrupper och 
Sågmyrakören under ledning av Eva Rune samt organist  
Michal Tomasz Wodrowski.
17 lördag kl 18.00 Julkonsert - I all enkelhet. 
Irmelin och Cantamus sjunger julsånger

18 söndag 4 advent kl 11.00 Mässa.
24 Julafton kl 10.00 Julkrubba.
24 Julafton kl 23.00 Julnattsmässa. Damkören Cantamus  
medverkar under ledning av Eva Rune.
26 Annandag jul kl 18.00 Musikgudstjänst.  
Orgelmusik i juletid med organist  
Michal Tomasz Wodrowski.
31 Nyårsafton kl 15.00 Nyårsbön.

JANUARI
1 Nyårsdagen kl 18.00 Musikgudstjänst. Kari Koskinen, sång.
8 söndag kl 11.00 Gudstjänst.

DAG FÖR DAG I SÅGMYRA KYRKA
DECEMBER
4 söndag 2 advent kl 18.00 Musikgudstjänst.  
Krister Hammarström tvärflöjt  
och Michal Tomasz Wodrowski piano.

24 Julafton kl 12.00 Julkrubba.
25 Juldagen kl 08.00 Julotta.

JANUARI
6 Trettondedag jul kl 18.00 Musikgudstjänst med de tre vise 
männen, Krister Hammarström tvärflöjt, Lennart Granström 
gitarr samt Michal Tomasz Wodrowski piano.

CAFÉ GUDAGOTT 1 ÅR!
1 Advent 2021 öppnade församlingens  
café och vi är vi är glada att kunna  
bjuda in till fika även i år!! 

Adventsfika söndag den  
27 nov kl 13.00-15.30 i  
Bjursås församlingshem. Välkommen!

www.arvidsror.se

En av Faluns 
största

värmepumps-
leverantörer!

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

Arvids Rör är en liten 
firma från Bjursås 
som har ca 25% av 

Falu kommuns Borr- 
och Ytjordstillstånd

TIMMERHUS OCH SKOGSVÅRD
FAKTS

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

Manuell skogsvård
Ungskogsröjning

Gallring
Trädfällning

Utnyttja rutavdraget till träd på tomten
Innehar motorsågskort AB – C

Traditionell knuttimring
Villor

Fritidshus
Garage

Utbyggnader
Även andra byggnadsarbeten

  
 

  

Sågmyra Hembygdsförenings Museum 
Öppettider under julen 

22 december 11 – 16 
29 december 12 – 15 

Övriga dagar stängt. Öppnar igen 14 januari 2023. 
Ordinarie öppettider är lördagar och söndagar kl 12 -15. 

  
 



Markus Zetterström, 070-218 90 59
www.zetterstromkakel.se
markus@zetterstromkakel.se

Hitta oss på

Vi sköter hela entreprenaden 
och inget jobb är för litet eller för stort!

Vi önskar alla en riktigt 

God Jul och ett Gott Nytt År!

VI KAN 
GOLV-

AVJÄMNING!

• Golvavjämning  • Köksrenovering 
• Fönsterbyte • Badrumsrenovering
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070-710 84 00

Kontakta oss så hjälper vi er!

www.broderman.sewww.broderman.se

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 etable-
rade med en filial i Rättvik. 

Vi åtar oss jobb bland annat i Falun och Borlänge med  
omnejd, men även i större delen av Dalarna.

Välkommen till oss på  
Grycksbo Bygg & Kakeltjänst 

och Bröderman El AB

Varför anlita
flera när 

vi gör allt!

Drottningvägen 25 • 790 20 Grycksbo • 070-433 87 01
Dan Reinholdsson • 070-928 37 19

energieliten@gmail.com

Solceller och  
värmepumpar 

från

presenteras av

Vi önskar nya  
och gamla kunder

God Jul &
Gott nytt år!
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ServiceföretagServiceföretag
God Jul & Gott Nytt År!God Jul & Gott Nytt År!

i din närhet önskari din närhet önskar

Fröknäcke med tomatmarmelad
Från boken Matnyttigt av Camilla Andersson Sparring

Fröknäcke
Ingredienser
0,5 dl linfrö
0,5 dl sesamfrön
0,5 dl pumpakärnor
2 dl majsmjöl
0,5 dl olivolja
2,5 dl vatten
Flingsalt

Gör så här
Blanda alla frön och kärnor till-
sammans med majsmjöl och salt 
i en bunke. Tillsätt oljan och rör 
om. Koka upp vatten och tillsätt 
det. Rör allt till en jämn gröt. 

Skulle smeten bli för hård, tillsätt 
lite extra vatten.

Bred ut smeten jämnt över en 
bakplåtspappersklädd plåt. Strö 
lite flingsalt över hela smeten. 
Grädda brödet mitt i ugnen i 150 
grader i ca 60-70 minuter, låt 
kallna helt innan du bryter det 
i bitar.

Tomatmarmelad
Ingredienser
500 g tomater
1 citron

3 dl syltsocker
3,5 dl vatten
1 msk färskriven ingefära
Cirka 2 cm färsk röd chili

Gör så här
Skär ner tomaterna i mindre bitar 
i en tjockbottnad kastrull. Riv 
också ner skalet av en halv citron 
och pressa ur citronen ordentligt, 
häll över vatten. Koka upp och låt 
det småkoka i cirka 30 minuter. 
Blanda sedan ner syltsockret, ri-
ven ingefära och finhackad chili. 
Koka ytterligare 10-15 minuter. 
Låt marmeladen svalna av och 
häll upp i rena, heta burkar.

Fröknäcke är toppen ihop med en 
smakrik ost och tomatmarmelad.

Tack till er som handlar 
lokalproducerat!

alabygdens 
TräAB 
 

023-66 15 714

ALPIN • CYKLING • FOTBOLL • GYMNASTIK
INNEBANDY • ISHOCKEY • LÄNGDSKIDOR

Bjursås bibliotek
Bjursåsvägen 28

023 - 831 54
bjursasbibliotek@falun.se

070-575 02 87 • www.dme.nu
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Service-Service-
företagföretag

i din närhet önskar i din närhet önskar 
God Jul & God Jul & 

Gott Nytt År!Gott Nytt År!

Bjursås
070-678 42 70

www.jonnysskorstenkaminservice.se

070-571 72 06
Bjursås

Ove Janssons
Gräv AB

Nedre Larssveden 25, Bjursås
070-570 52 55

Vi bygger 
EKOLOGISKT

Skovägen 22
790 21 Bjursås www.rundvirkeskog.se

Jan Eriksson, Kenneth Perjons och Dan Lindwall

God jul önskar vi på 
Rundvirke Skog! 

070-327 50 96
www.campsorskog.se

SÖRSKOGS 
höst- och 

vintercamp
Sanna Andersson 

dipl massageterapeut, dipl. mobiliseringsterapeut

Skovägen 12, Bjursås
070-229 78 84

Sannas Kroppsvård
Nu öppnar jag min fi rma

Öppningserbjudande:
Boka en valfri behandling 

mellan den 24/4-8/5 och få 20% rabatt

Sanna Andersson 
Ritomex AB, Skovägen 12, 790 21 BJURSÅS • 070-229 78 84

(massage, ansiktsbehandling, vaxning osv)
i Promocos (gamla Ritomex) lokaler

Välkommen på invigning den 24/4 mellan kl 11.00-17.00
 Jag bjuder på Kaffe och Kaka

AnnonsSannas Kroppsvård Bjursås.1   1AnnonsSannas Kroppsvård Bjursås.1   1 10-04-13   20.13.0110-04-13   20.13.01

Sannas Kroppsvård
Nu öppnar jag min fi rma

Öppningserbjudande:
Boka en valfri behandling 

mellan den 24/4-8/5 och få 20% rabatt

Sanna Andersson 
Ritomex AB, Skovägen 12, 790 21 BJURSÅS • 070-229 78 84

(massage, ansiktsbehandling, vaxning osv)
i Promocos (gamla Ritomex) lokaler

Välkommen på invigning den 24/4 mellan kl 11.00-17.00
 Jag bjuder på Kaffe och Kaka

AnnonsSannas Kroppsvård Bjursås.1   1AnnonsSannas Kroppsvård Bjursås.1   1 10-04-13   20.13.0110-04-13   20.13.01

Fullständig 
Däckservice

Fälgar
Däcktryckskontroll

Även entreprenad/traktor
Personlig service - ring och testa oss

Skärbacken 7 • 023-410 72

Holsgatan 12, Bjursås
 076-824 99 50

 info@nygardsbyggplat.se
www.nygardsbyggplat.se

Bjursås 
Vävstuga

Öppet hus 27/11 kl 11-16
Lotteri

Vi bjuder på glögg och pepparkakor.

Bjursås 
spelmanslag



Skanna qr-koden 
för mer info

Förra åre
ts 

succé
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