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Parkera smart  
med Faluns egen app!

Falun är en av Sveriges äldsta städer, med härligt trånga gator och en myllrande stadskärna.  
Här finns allt från små unika butiker, till stora kedjor. I Dalarnas mysigaste stadskärna finns ett stort utbud  
av cafeer, snabbmatshak, lunchställen, pubar, riktigt fina à la carte restauranger – och gott om parkering.

Så, surfa in på www.centralastadsrum.se för att se utbudet och sen till www.falup.se  
och kolla in var du var du kan parkera, så önskar vi dig en trevlig sväng på stan!

Ta en sväng in till Falun

DALARNAS MYSIGASTE STADSKÄRNA

FALUAPPEN
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KVALITETSTID  
TILLSAMMANS!
 
Vi funderar nog alla på hur mycket tid som 
tillbringas inomhus, allt som oftast sittande vid 
någon form av skärm. Och hur lite tid vi lägger 
på att dela nya upplevelser tillsammans. För 
att inte tala om hur lite vi är tillsammans ute i 
friska luften. Förhoppningsvis lär vi oss nåt av 
det speciella år som gått så att vi prioriterar 
det som är viktigt – att umgås och skapa nya 
minnen med våra nära och kära.

Det är här vi i Bjursås kommer in i bilden. Vi 
skapar förutsättningar för härliga upplevelser 
och nya minnen på ett smidigt och mysigt 
sätt. För oss som jobbar här är ”Kvalitetstid 
tillsammans” ett viktigt ledord. Allt vi gör ska 
understödja att ni som gästar oss ska uppleva 
just detta. Oavsett om det handlar om att åka 
utför, testa nya fiskevatten, pröva vingarna
i vår Bagjump eller promenera utmed en av 
skogsstigarna så hoppas vi att det ska bli just 
kvalitetstid för er.

Vi hoppas att ni får njuta här i Bjursås – av 
våra vackra vyer, den friska luften och få 
härliga upplevelser som både ger tillfälle att 
varva ner och fylla på med energi. Kvalitetstid 
tillsammans helt enkelt.

På följande sidor kan du läsa mer om Bjursås. 
Om vad som finns i anläggningen året runt, 
och också i vår fina by. Hoppas du hittar den 
information du söker. Om inte – fråga oss!

 

 

Välkommen till Bjursås! 
/Per Kempe,  
vd Bjursås Berg & Sjö 
 
 
 
 
 
 
 
For English summary,  
please visit www.bjursas.com

VÄLKOMMEN TILL BJURSÅS BERG & SJÖ

s. 5 Bjursås - Året runt 
 Upplev det bästa av Bjursås 12 månader om året.
s. 7 Skidåkning - pistkarta 
 Ut och njut i 21 pister och 6 mil längdskidspår.
s. 8 Aktiviteter under vintern  
 Skidåkning, hundspann och bagjumps.  
s. 9 Isak designar ny snowpark 
 Möt Bjursås egen skidstjärna.  
s. 10 Elina trampar mot toppen
 Med passion för cykling i terräng. 

s. 11 Aktiviteter barmark
 Aktiv eller lugn sommar – du bestämmer!
s. 13 Stugor & camping
 Boende mellan berg och sjö. 
s. 15 Grupp & konferens 
 Låt oss fixa allt för din gruppresa och konferens. 
s. 17 Praktisk information
s. 18 Restaurang & relaxavdelning 
 Njut av god mat och bubblande bad.
s. 19 Områdeskarta

INNEHÅLL:

Vackra vyer och lugn | 20 mil från Mälardalen | 21 pister 
sittliftar |  barnområden | 60 km längdskidspår | cykel- och  

vandringsleder | paddling | badstrand | konferens | restauranger  
bassäng | bubbelpooler | stugor | campingplats  

Högsta mysfaktorn - halva resan

www.bjursas.com
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Tel. 023-669 23 60
bjursas.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjursas
Vi �nns på facebook Bjursås församling Svenska kyrkan

Mer än 
söndag

kl 11.00 !

Slaggatan 11, Falun
023-638 62 · cykellangd.se

CYKLAR · BIKEFIT
CYKELVERKSTAD

FRILUFTSLIV
HYRCYKLAR

LÄNGDSKIDOR
SKIDVERKSTAD

www.dkis.se

LARM, IT & ÖVERVAKNING 

VI LEVERERAR 

Norra Backagatan 2, Borlänge | 0243-22 60 60
www.vattenhuset.se

BYT DIN
GASOL

HOS OSS!
FALUN Åsgatan 8
Tel. 023-79 33 00

Mån-Fre 10.00-18.00 | Lör 10.00-15.00
falun@electroluxhome.com

Hos Dalakraft får du 100% grön el till ditt hem eller stuga, 
oavsett var du bor i Sverige. Förutom att bidra med  

livskraft till besöksnäringen lovar vi att, med generösa  
öppettider, ge personlig service när du behöver det.  

Välkommen till ett av Sveriges mest  
rekommenderade elbolag!   

Teckna elavtal  
med Dalakraft!

dalakraft.se     0771 48 80 00     info@dalakraft.se
Information om dina konsumenträttigheter, vår reklamationshantering och uppgift om var 

konsumenten kan få hjälp med råd om tvistlösning, finns på www.dalakraft.se

GÖR SOM BJURSÅS
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ÅRET RUNT  
I BJURSÅS

I Bjursås är mysfaktorn hög, omgivningarna natursköna och det finns 
ett stort utbud av aktiviteter såväl sommar som vinter. Vi bjuder på 
frisk luft, härlig energi och gott om plats. Här umgås man utomhus 

och njuter av berg och sjö året runt.

arje årstid har verkligen sin egen charm i Bjursås. 
Vintertid finns snö och skidåkning både utför och 
på längden. Vi åker pulka, skoter och hundspann 
och när isen lägger sig på sjön plogar vi en isbana 
så man kan åka skridskor och sparkstötting. Om 
man behöver värma sig efter en dag utomhus så 

finns relaxavdelning med bassäng, bubbelpooler och bastu. 
Vintersäsongen startar innan jul och sträcker sig ända fram 
till påsk. 
 
Under de gröna årstiderna bjuder naturen och berget på 
fantastisk vandring och cykling. Här finns många utmärkta 
leder i varierande svårighetsgrad. Sköna bad i sjön Bjursen 
är en självklarhet och aktiviteter som fiske, kanot och minigolf 
uppskattas av både stora och små.

Boende, mat och aktiviteter för alla
Anläggningen har restauranger, grillplatser, konferensrum, 
sport-shop, pooler, lekplatser och inte minst logi i form av 
stugor och campingplats. Året runt lockar naturen till friluftsliv 
som ger både rörelseglädje och lugn och ro. Aktiviteter och 
öppettider varierar med årstidernas växlingar men vi tar 
naturligtvis alltid emot förfrågning på bokningar.

I närområdet finns en uppsjö av saker att göra och ställen att  
besöka, både för den kulturintresserade och den aktiva 
besökaren. 
 
Ett minnesvärt restaurangbesök får ni på närbelägna Döss- 
bergets Värdshus i Bjursås by. Dössberget erbjuder restaurang 

och aktivitetsgård med museum, djurpark med traditio- 
nella gårdsdjur, handelsbod, scen och lekplats. Allt inramat 
av genuin dalamiljö och en oslagbar utsikt Dössberget  
är definitivt värt ett besök!

Lägger man dessutom till allt som finns inom 45 minuters 
avstånd med bil erbjuder området mycket. Bland annat når 
du lätt Dalhalla, Carl Larsson-gården, Världsarvet Falun med 
Falu Koppargruva, Leksands Sommarland, golfbanor och 
mycket mer. Tveka inte att fråga i receptionen om tips på 
spännande utflykter och aktiviteter.

Bjursås är ett gammalt bondesamhälle och namnet kommer 
ursprungligen från Biursio as, omnämnt första gången 1468. 
Det åsyftade den sydliga utlöparen av berget strax väster om 
sjön Bjursen (ursprungligen Biursior, ”bäversjön”) – det vill säga 
ganska precis där anläggningen ligger idag! På 1700-talet 
var Carl von Linné i trakten och en samtida upptäcktsresande 
liknade Bjursås vid Schweiz med sina bergsängar och 
böljande landskap. Det kuperade landskapet, som innebar 
så mycket arbete för bönderna förr, gläds vi åt idag genom 
roliga aktiviteter på bergssluttningarna sommar som vinter.

Bjursås är en fantastisk by med en stark småföretagartradition  
där alla  hjälps åt för att utveckla byn. Här finns affärer, bank, 
skola och mycket mer. Dessutom finns vi på Bjursås Berg 
& Sjö som satsar helhjärtat på att ge såväl besökare som 
lokalbefolkning aktiviteter och härliga upplevelser året om.

V
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Storvägen 21, Bjursås
Tel. 023-500 00
mecabjurs.se
ÖPPET: MÅN-FRE 8-17

Vi servar, lagar och har

reservdelar till de flesta

bilmärken.
Den lokala banken

med det stora
engangemanget!

www.bjursassparbank.se
023-70 58 60

Ingarvsv. 5, Falun
Tel. 023-70 54 70
faludack.se

Vi har däcken & fälgarna 
du behöver!

Vår service

Din däckspecialist
i Falun!

hemkop.se

ÖPPETTIDER
Mån-Lör 07.00-22.00
Söndag 09.00-22.00

Falun C

Välkommen!
Holmgatan 18, Falun

Tel. 023-268 50

Boka online Bokadirekt.se
Kontakt 073-703 28 88
Slaggatan 22, Falun
www.himlafin.com

Skönhetsbehandlingar i 
centrala Falun. 

Följ oss på www.himlafin.com
För aktuella behandlingar se

Välkommen till
Apoteket Falu Lasarett!

Falu Lasarett

Tel. 0771-450 450
www.apoteket.se

Öppet
Måndag-Fredag 8-20
Lör-Sön/Helg 9-19

Åsgatan 18, Falun • Tel. 023-122 30
Öppet: Tis-fre 11-18 • Lör 10-14
www.renbiten.se

Här hittar ni vårt
eget renkött,
älg, fisk, de

finaste ostarna
och andra

delikatesser.

Generösa ytor
där det är lätt att

hålla avstånd!

Det lilla varuhuset
- för riktiga hus och hem

Över 1000 kvm butik
Museum och servering i sekelskiftesmiljö

Tidstrandsvägen 3, Sågmyra • Tel: 08-662 00 48 Butik
070-640 16 19 Byggnadsvård, 070-494 09 39 Kök och café

Skovägen 22, Bjursås • 023-500 28
www.dhsbygg.se

EN FIRMA FRÅN DALARNA MED
HJÄRTAT PÅ RÄTTA STÄLLET

Storvägen 23, Bjursås
Tel. 023-501 76 @savoybjursas

• Hemlagad husmanskost
 i trivsam miljö
• Grillmeny
• À la carte-meny
• Barnmeny
• Mat för avhämtning

Uteservering
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21 pister & 11 liftar
Bjursås backar ligger på två sidor om berget. Södra sidan bjuder på 
brantare backar med röda och svarta nedfarter, medan norra sidan är 
snällare med blå och gröna pister. Det finns två snowparks och en stor 
luftkudde att träna hopp på. I barnområdet finns liftkarusell, rullband, 
replift och knapplift – allt på snubbelavstånd till lek- och grillplatser. Det 
ska vara mysigt och lätt för hela familjen! 

Längdskidåkning
Totalt har vi ca 60 km härliga längdskidspår i Bjursås och Sörskog, 
alla utan spåravgift. Välj mellan vackra spår över myr och skog med 
underbar utsikt och mysiga rastplatser eller flacka spår på sjön som är 
konditionskrävande för den som vill pressa. 

På sjön och vid södra dalstation finns två lättåkta spår som passar 
perfekt för nybörjaren eller för den som vill  stakträna inför Vasaloppet. 
På toppen av berget finns flera spår i olika längd, varav ett är elljusspår. 
Till dessa tar du dig bekvämt med sittlift (kostnadsfritt) eller med bilen till 
parkeringen vid spårcentralen. Här finns även en vallabod.

Ett stort spårområdet finns även i grannbyn Sörskog en knapp mil bort. 
Många tycker att det är den finaste åkningen söder om fjällkedjan. 
Under längd-VM i Falun 2015 var Sörskog backup om Falun inte skulle få 
tillräckligt med snö, vilket säger en del om snösäkerheten och spårkvaliten! 
Där finns även omklädningsrum, vallabod och mysig raststuga.

Roligare och säkrare skidåkning
Oavsett om du är nybörjare eller behöver vässa formen inför säsongen 
så har vi lektioner anpassade för dig. Ge barnen en flygande start i vår  
 

skidskola, unna dig själv en avrostning eller ge bort en instruktion till 
någon du bryr dig om.

Säkerhet går alltid först
Läs broschyren ”SLAO’S lilla gula”, den finns att hämta i receptionen och 
skidshopen.

• Visa hänsyn till övriga åkare  
• Åk inte utanför pist.
• Respektera skyltar och anvisningar.
• Vistas inte i backen efter stängning.

Om incident inträffar: Ställ korsade skidor ovanför olycksplatsen. Hjälp 
till att hålla personen som gjort sig illa varm medan ni väntar på att hjälp 
kommer.

Ut och njut – vi ses i backen!

SKIDÅKNING FÖR ALLA
Nära, snösäkert och massor av skidåkning. Sedan Stenmarks storhetsdagar har 
Bjursås Berg & Sjö skapat härliga upplevelser för skidsugna besökare.
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AKTIVERA DIG I VINTER

Hyr en skoter 
Vill ni utforska mer av 
om-givningen är en 
skotertur perfekt. Det finns 
mängder av skoterleder 
som bjuder på fantastiska 
platser och vackra vyer. I 
anläggningen finns skoter 
att hyra. Vill ni hitta de fi-
naste pärlorna finns även 
guidade turer.

Åk hundspann
Passa på att ta en tur med hund-
spann i vinter! En upplevelse 
utöver det vanliga för både barn 
och vuxna.

Träffa Bjurre
Bjurre Bäver kommer ofta 
och hälsar på i barnområdet. 
Testa Bjurres slalomtävling 
i Bjurrebacken. Ett perfekt 
tillfälle att utmana familjen. 
Alla kan vinna!

Skridskor
När isen tillåter plogar 
vi skridskobana på sjön. 
Kul aktivitet efter det 
att liftarna stängt och 
det finns energi kvar. 

Längdskidåkning
Under säsong dras längd-
skidspår på sjön Bjursen. 
Plant och skonsam sträck-
ning. Vill ni ha mer kuperad 
terräng kan ni ta liften upp 
till elljusslingan som är 3 km 
lång. Längre spår finns i nar-
tursköna Sörskog som ligger 
drygt 10 km från Bjursås. 

Snowpark
I våra snowparks finns något för alla oav-
sett nivå. Ett perfekt ställe för hela familjen 
att hänga på. Under säsongen anordnas Parkses-
sions med meriterade åkare som ger tips på hur du ska 
sätta ditt nästa trick.

I Bjursås är det roligt mest hela tiden! 
Härliga dagar i skidbacken och massor 
av annat kul att uppleva. Läs mer och 
förboka på bjursas.com

Skidskola
Vi erbjuder skidskola för alla 
nivåer från 5 års ålder, både 
grupp- och privatlektioner. 
Oavsett grundnivå hjälper 
våra duktiga skidlärare er  
att finslipa tekniken. 

Gå på topptursmorgon
Åk nypistat innan alla andra och få motion på samma gång. I 
sällskap med en skidguide kan ni gå med stighudar uppför backarna 
innan liftarna öppnat och åka ner först av alla. Turen avslutas med 
frukost, ute eller inne beroende på väder. Topptursutrustning finns 
att hyra i vår skidshop.
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Hur länge har du åkt skidor? 
– Jag har stått på skidor sedan jag var två år  
gammal och jag har tävlat i slopestyle och big air 
sedan 2013.
 
Vad fick dig att börja med freeskiing?
– Jag har alltid tyckt det varit roligare att hoppa 
och åka utanför pisten än att åka i pisten. Jag  
tävlade i Alpint i några år men kom på mig själv 
att jag mest tävlade för att få chansen att åka i 
de olika parkerna mellan åken. Jag såg även skid-
legender som Henrik Harlaut och Jon Olsson hålla 
på med freeskiing, och tyckte det var grymt coolt, 
så jag ville börja tävla själv.
 
Hur ser din satsning ut just nu?
– Jag satsar för fullt mot att få en plats i det svenska  
A-landslaget i freeskiing. Jag tillhör för tillfället 
Sveriges utmanarlag som utmanar de nuvarande 
A-landslagsåkarna om deras platser i laget. Jag 
tävlar främst i Europacupen men har även haft 
chansen att köra några världscuper.

Vilka är dina målsättningar?
– Mitt största mål är att få representera Sverige i 
OS och X-GAMES och gärna ta en medalj! Men 
det viktigaste målet är att jag ska åka skidor så 

länge kroppen klarar av det och fortsätta att 
utvecklas och ha roligt. 

Vad har Bjursås betytt för dig och  
din skidåkning?
– Det var i Bjursås som jag la grunden för min  
åkning och jag hade inte varit där jag är idag om 
jag inte haft skidbacken. Precis när jag började 
satsa på min åkning så gjorde Bjursås detsamma 
och köpte in en massa nya rails och en Bag Jump 
vilket hjälpte mig att testa nya tricks på ett säkert sätt.
 
När det inte är vintersäsong, var  
hittar vi dig då?
– Med största sannolikhet hittar ni mig ute i 
naturen någonstans runt omkring Bjursås, antingen 
i löparspåret eller på cykeln. Jag åker även en del 
skateboard i Bjursås nya skatepark vid skolan.

I vinter kommer Isak Davidsson hjälpa oss att de-
signa två snowparks. En junior-park i Bjurrebacken 
och en större snowpark i norra området. Parkerna 
ska passa alla, från nybörjare till avancerade 
åkare. Till säsongen 20/21 finns även en ny Bag 
Jump och vi kommer anordna Parksessions där ni 
får chans att åka med Isak och ta del av hans tips.

ISAK DESIGNAR VINTERNS SNOWPARKS
Möt Isak Davidsson, Bjursås egen freeski-åkare med 

landslagsmeriter, som i år hjälper oss att skapa riktigt bra 
snowparks för både nybörjare och proffs. 
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I Bjursås är naturen alltid nära inpå och de gröna årstiderna bjuder på rogivande 
lugn och en uppsjö av aktiviteter för hela familjen. 

AKTIVITETER BARMARK

Bada och relaxa
Utöver mysiga badsjön Bjursen, med 
dess långgrunda badstrand precis intill 
anläggningen, finns bokningsbar relax 
med bassäng och bubbelpooler inne 
och ute.

Fiske
Området erbjuder fantastiskt fiske. I sjön Bjursen, och i bäcken som 
rinner genom anläggningen, finns ädelfisk och i närområdet finns  
put-n-take sjöar och fint flugfiske.

Kanoter, 
SUP eller 

båt?
Vill ni ge er ut på 

vattnet finns kanoter,  
SUP-bräda  

och roddbåt att 
hyra, självklart 

med tillhörande 
flytvästar. Ta med 
fiskespöet eller en 
termos med kaffe 
för en lugn stund 

på sjön.  

Vandring/trail
Knyt på dig vandringskängorna och ge er ut på någon av våra fina 
vandringsleder. Vildmarksledens vackra natur kantas av sevärdheter, 
utsiktsplatser och raststugor.  Vi har kartor och massor av tips på stigar 
att upptäcka.

Minigolf, boule eller pingis?
Utmana familjen – vi har minigolfbana, bouleplan, fotbollsbiljard 
och pingisbord centralt på området. Lekplatsen ligger intill och vi 
har olika uteleksaker för utlåning.

Bag Jump
Att barn och 
ungdomar gillar att 
hoppa och studsa 
är inget nytt. Men 
en nyhet i sommar 
är vår hoppkudde. 
Hoppa säkert från 
olika höjder och 
fokusera på att ha 
roligt. Kanske blir 
det här du första 
gången gör en volt 
eller två?

Cykel
I området runt Bjursås 
hittas mängder av 
cykelleder, alla med 
olika charm och 
svårighetsgrad. Vi är 
medlemmar i Biking 
Dalarna och erbjuder 
guidade turer för både 
nybörjaren och den 
mer erfarna cyklisten. 
Fina cyklar finns att 
hyra hos oss.
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Vilken typ av cykling ägnar du dig åt?
– I första hand enduro-cykling, en blandning mellan cross-country 
och downhill. Tävlingskonceptet kräver uthållighet då man cyklar 
både upp och ner och ett race kan hålla på i flera timmar. Det jag 
gillar bäst med enduro är att jag får känslan av att vara ute och 
cykla en sväng med mina kompisar. Utför är det full gas som gäller 
men på vägen upp är det ingen vidare brådska och man har tid att 
snacka och ha kul.
– Utöver enduro så cyklar jag en hel del downhill i bikeparks 
och även pumptrack och dirt. 2019 tävlade jag VM i pumptrack i 
Schweiz och slutade på 28:e plats och som bästa svenska, vilket jag 
känner mig väldigt nöjd med.

Hur ser din satsning ut?
– Jag har bestämt mig för att satsa mer och att tävla även inter-
nationellt. Jag tränar med Dala Sports Academy, en träningsgrupp 
för elitsatsande. Träningen är tuff och det är kul att få träna med 
andra som vill detta lika mycket som jag.

Vilka mål har du?
– Jag drömmer om att vara med och tävla i Enduro World Series 
och Crankworx. Jag skulle även vilja tävla i fler discipliner som 
pumptrack och kanske även pröva på Dual slalom, Speed and style 
och Air downhill. Vi får helt enkelt se vart min cykel tar mig, både i 
världen och i resultatlistorna. 

Vad har Bjursås betytt för din cykling?
– Jag har alltid gillat skogen och haft den nära till hands, vilket är en 
stor anledning till att jag från första början upptäckte cyklingen. Här 
finns det många fina cykelstigar och det växer också fram nya hela 
tiden vilket är jätteroligt. När jag var yngre avskydde jag att det 
lutar så mycket uppåt i Bjursås men på senare år har jag upptäckt 
vilka enorma möjligheter för bra träning det finns här.

Vad gör du i Bjursås på vintern?
– Under de senaste vintrarna har jag jobbat på Bjursås Berg & Sjö 
som liftvärd och som skidlärare. Det har varit superkul i och med att 
man träffar så många människor och får vistas ute i naturen, två av 
mina favoritsysselsättningar. Under min uppväxt har jag spenderat 
väldigt många timmar i skidanläggningen och gör det gärna även 
idag på fritiden. Skidåkning är fortfarande ett stort intresse även om 
min passion för cykling har växt under de senaste åren. Jag kommer 
jobba i anläggningen även denna säsong, så vi ses!

ELINA TRAMPAR  
MOT TOPPEN
Bjursåscyklisten Elina Davidsson tävlar  
i endurocykling, har deltagit i VM i  
pumptrack och blivit framröstad till 
Bjursås gladaste  medarbetare. Vi följer 
med spänning Elinas utveckling som cyklist.
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Skyltar och märkning för
din och andras säkerhet.

hammarprodukter.se

Stolt partner till Bjursås!

Smidiga resor sedan 1946

En lång och gedigen erfarenhet av bussresor har gett oss
kunskapen att ge er det där lilla extra på resan.

www.axbuss.se

TESTA OSS
VI LEVERERAR

S-RENTAL AB
Maskinuthyrning

08-21 18 11
uthyrning@srental.se

PADDOR | VÄLTAR | HJULLASTARE
GRÄVMASKINER | DUMPRAR

S-RENTAL
 är ett maskinuthyrningsföretag
 att luta sig mot när trycket
 blir för stort!

Transporter av maskinerna hjälper vi givetvis till med.
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Stugbyn Carl von Linné består av lägenheter med ski in/
ski out-läge och utsikt över sjön Bjursen. Stugbyn Gustav 
Vasa har nyrenoverade timmerstugor med dala-charm 
nära sjön. Alla stugor har självhushåll, vilket innebär att 
Ni tar med era egna sänglinnen, handdukar och förbruk-
ningsmaterial. Det finns möjlighet att hyra sänglinne och 
handduk samt boka avresestäd vid bokning av stuga. 
Husdjurstillägg går att boka och barnstolar finns att låna. 

Incheckning från kl. 15 på ankomstdagen
Utcheckning kl. 11 på avresedagen

Boka på bjursas.com och tveka inte att höra av dig  
med frågor eller funderingar via 023-77 41 77 eller  
till info@bjursas.com. 

Boka på 

023-77 41 77 

eller info@

bjursas.com

Boka på bjursas.com

CAMPING
 
I anslutning till den vackra sjön Bjursen och skidberget ligger vår mysiga camping. Campingen är öppen 
året runt och har drygt 220 platser och tre välutrustade servicehus med bland annat bastu. Alla camping-
platser har el. Här kan du stå med din husvagn eller husbil hela vinter- och/eller sommarsäsongen men 
naturligtvis också bara ett dygn eller två. 

Incheckning från kl. 12
Utcheckning kl. 12

Campingplats bokas på telefon 023-77 41 77 eller via info@bjursas.com

Carl von Linné 6+1
Våra största stugor är de populära Carl von 
Linné-stugorna. Ski in/ski out-läge intill berget  
med utsikt ut mot sjön. Välutrustade med 6+1 
bäddar, kök med matplats för 7 personer,  
2 sovrum, braskamin och bastu. Balkong eller 
uteplats, beroende på över- eller bottenvåning.

Ytan om 55 kvm är fördelad på:
Storstuga med köksavdelning, matplats, 
soffhörna, väggmonterad tv och braskamin.
Sovrum 1: Två våningssängar och garderober. 
Sovrum 2: Dubbelsäng (som går att dra isär till 
två sängar om 80 cm), nedfällbar enkelsäng 
samt garderob.
Badrum med dusch, wc och bastu.
 

Gustav Vasa familjestuga 4+1
Mysiga familjestugor (4+1 bäddar) med  
2 sovrum, bastu och kök med diskmaskin. Egen 
parkering vid stugan och nära till allt med 
ca 150 m promenad till restaurang, sjön och 
fyrstolsliften.
 
 
Ytan om 45 kvm är fördelad på:
Storstuga med kök, matplats för 5 personer, 
soffhörna med väggmonterad tv.
Sovrum 1: Dubbelsäng (möjlighet dra isär till 
två 80 cm-sängar).
Sovrum 2: Våningssäng med överslaf om  80 
cm och underslag om 120 cm. 
Badrum med dusch, wc och bastu.
 

Gustav Vasa nyrenoverad 4+1
Familjestugor med hög mysfaktor och nära till 
allt. Nyrenoverade och utbyggda under 2020 
med nytt kök och nya sovrum. 4+1 bäddar, 
2 sovrum och kök med matplats och diskma-
skin. Stugorna ligger mellan liften och sjön.
 
 
Ytan om 39 kvm är fördelad på: 
Storstuga med kök, matplats för 4 personer, 
soffhörna med väggmonterad tv. 
Sovrum 1: Dubbelsäng (möjlighet dra isär till 
två 80 cm-sängar). 
Sovrum 2: Våningssäng med överslaf om 80 cm 
och underslaf om 120 cm.
Badrum med dusch och wc.

STUGOR
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FALUN
Kolonnv. 8
023-588 80

BORLÄNGE
Smedjebacksv. 3
0243-25 77 80 

PROVKÖR HOS OSS!

Tävla om två säsongskort  
hos Bjursås Berg & Sjö! 
Boka en provkörning av en Renault eller Dacia under  
skidsäsongen 2020 -2021 och tävla om två säsongskort  
för kommande säsong. (värde upp till 3795 kr/kort) 

EXKLUSIVT EXKLUSIVT 
för gäster hos 

Bjursås Berg & Sjö

Allt fler kommer upp med husbil till vår camping – året runt. Jätteroligt! 
Svea Husbilar startades av två drivna entreprenörer som förmedlar  
utvalda begagnade husbilar på proffsigt sätt. De är riktigt duktiga, 
och dessutom dedikerade Bjursås-gäster!

Snabb och säker i skogen. Bjursås har fantastisk cykling. Vi markerade  
upp några favoritstigar som direkt blev sju officiella Biking Dalarna-
leder. Till sommaren blir det ett par till som slingrar sig utför berget 
med doserade kurvor. Siktar även på ett par e-mtb från favoriten 
Scott, så att alla kan komma ut och njuta på en smidigt sätt!

UTVALDA FAVORITER 
 

Renault MÉGANE eVISION
DRÖMÅKET

Framtiden är elektrisk. Ni har kanske sett våra fina Bjursås-bilar från Renault? Vår 
hel-elektriska Zoe går som ett skott – vi älskar den! Vi ser fram emot att lägga till 
den helelektriska modellen Mégane eVision till flottan då vi gillar den skarpt. Det 
enda som saknas är de snygga Bjursås-dekalerna som vi har på de andra : )

fina pistskidor
och lätta men ändå roliga

topptursskidor.  
Kom förbi och testa – och anmäl dig till  

topptursmorgon!

Riktiga lagg. Det måste man ju ha. Vi jobbar extra mycket med 
Scott och Völkl. Det är helt enkelt bra 

 grejer. I shopen kan du 
testa både riktigt 
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GRUPP & EVENT
Kom upp för ett par härliga dagar med 
jobbet, skolan, träningsklubben eller för 
att fira en högtid med vänner! 
Vi tar emot grupper året om och ordnar lokaler, boende, mat och 
aktiviteter. Hos oss har ni många valmöjligheter och vi syr ihop er 
gruppresa precis som ni vill ha den. 

Här kan ni njuta av naturen och aktiviteter på det sätt som passar just 
er. Vi lägger oftast in inslag av utomhusaktivet och gärna lite tävling. 
Vintertid vanligtvis skidåkning, hundspann, isfiske eller skoter. Sommartid 
cykling, vandring, bad och natur. Det finns en uppsjö aktiviteter att välja 
mellan året om, och om det du letar efter inte finns just nu så gör vi allt 
för att ordna det.

Vi har beprövade och lätthanterliga paket för skolresor, konferenser och 
skidklubbar. Vi kan även ordna träning och ledarledda aktiviteter.

Närheten gör det smidigt och tidseffektivt – omgivningarna och 
aktiviteternai Bjursås gör att ni verkligen får miljöombyte.

Det är nära hit och här finns allt på nära håll. Alla våra stugor 
ligger på gångavstånd till aktiviteter, restauranger, relaxavdelning och 
gemensamhetslokaler. Upplägg gällande mat avgör ni efter tycke och 
smak i samråd med vår välmeriterade kock.

I Bjursås blir ni alltid personligt bemötta och vi får ofta komplimanger för 
den mysiga atmosfären och servicen. Vi tar emot grupper från 5 till 150 
personer. Tillsammans hittar vi alltid ett upplägg som passar just er.

För mer information eller offert kontakta oss på telefon 023-77 41 77,  
eller maila grupp@bjursas.com

@dalabryggeri

www.dalabryggeri.se
info@dalabryggeri.se

DME
DALA MASKINSERVICE

& ENTREPRENAD AB

www.dme.nu

HUSBILAR • HUSVAGNAR • TÄLT • TILLBEHÖR

Valbovägen 196, Valbo • 026-13 02 50
husvagnscenterivalbo.se

För öppettider besök vår hemsida.

Stationsallén 16, Stjärnsund
Tel. 070-677 65 80

www.stjernsundbrygghus.se
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Hos oss finns allt du kan tänkas
behöva under din semester.

Vi ger dig alltid det lilla extra!
Öppet Mån-Lör 9-20 • Sön 9-18

MÅRTSBOV. 1, BJURSÅS • TEL: 010-747 46 50

V LKOMMEN TILL OSS!

Pizza • Kebab • Sallad • Grill • À la Carte

Öppet: Mån-tors 11-21 • Fre 11-21.30 • Lör 12-21.30 • Sön 12-21

Är du allergisk, glöm inte att fråga oss om vad maten innehåller.

023-513 51
Skolgränd 1E - 790 21 BJURÅS

0243-227040 • Gjutargatan 22, BORLÄNGE
www.kroonsfordon.com

SVERIGES   FORDONSVERKSTÄDERS

Vi servar och reparerar alla bilmärken, 
även el, diesel och husbilar.

Vi släcker 2:or i samband med reparation!

Välkommen till KROONS
FORDONSSERVICE!

Öppettider:
Mån-Tors 7.00-16.00
Fredag 7.00-14.30
Lör-Sön         stängt
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PRAKTISK INFORMATION
Viktiga telefonnummer: 
Bjursås Berg & Sjö, reception  023-77 41 77
Nödtelefon*  070-352 40 39
SOS Alarm  112
Polisen  114 14
 

Vårdcentralen Grycksbo 023-49 18 02 
Sjukvårdsrådgivning  1177
Falu Turistbyrå   0771-62 62 62
Koppartaxi  023-630 00  
Falu Djursjukhus  023-646 10 

* När receptionen är stängd och du har ett allvarligt 
problem med ditt boende finns jourberedskap. 
Vänligen respektera att nödtelefonen handhas av 
personal som befinner sig i hemmet och bör endast 
användas vid akuta situationer.

Placering husvagn
För din egen säkerhet och enligt våra brand- 
föreskrifter är det obligatoriskt att stå med 
draget mot områdesvägen. Vi kan komma att 
kontrollera att du har placerat din vagn på rätt 
sätt. Vid fall där parkering skett felaktigt krävs 
att ni parkerar om vagnen.

WiFi 
Anslut gärna dina uppkopplade enheter till vårt 
öppna Wifi Bjursas-Visitor. Det är varierande 
täckning runt om i anläggningen.

Avfall
Vi värnar om miljön och ber dig därför att hjälpa  
oss att sopsortera. Container för brännbart finns 
bakom receptionen och servicehusen. Där finns 
även behållare för glas, metall och pant. Övriga 
grovsopor lämnas in på återvinningscentralen i 
Bjursås.

Cyklar
Vi har cyklar till uthyrning. Kontakta receptionen.  
Tänk på att ta det lugnt och visa hänsyn när du 
cyklar på området.

Grill
Det finns flera grill- och rastplaster på området 
och utmed vandringsleder. Nyttja dem gärna 
till en trevlig grillkväll eller picnic - kom ihåg att 
ta med egen kol/ved och var rädd om naturen. 
Respektera brandvarningar!

Lekplatser
Lek och ha kul på lekplatserna, respektera att 
det ska vara lugnt på området mellan 23.00-07.00.

Husdjur
Hundar är varmt välkomna till oss men ska vara 
kopplade och får inte vistas i våra gemensamma  
serviceutrymmen. Rastning bör ske utanför 
campingområdet.

Motortrafik
Det vistas många barn inom området,  
respektera hastighetsgränsen på 20 km/h.

Ordning
Lugn och ordning ska lyda hela dygnet.  
Tystnad mellan 23.00-07.00.

Parkering
Personbil parkeras utanför stugan eller på 
campingtomten. Om flera fordon ska dessa 
parkeras på anvisad plats.

Laddning elbil
Laddstationer finns i anläggningen.

Servicehus
Servicehusen får nyttjas av dig som bor på 
campingplatsen eller i stuga. På camping- 
området finns tre servicehus där du hittar 
toaletter, dusch och kök med diskmaskin. I två 
av dem finns även bastu. 

Tvätt
Tvättmaskin och torkmöjligheter finns i service-
husen. Tvättpolletter finns att köpa i receptionen.
 
Latrintömning
Finns vid servicebyggnaderna. Se karta.

Städning av stuga
Städutrustning finns i samtliga stugor. Följ 
instruktioner för avresestädning. Kontakta 
receptionen om du vill boka slutstädning.

Säkerhet
Brand/nödsituation: rädda först, larma SOS på 
telefon 112, släck branden. Brandsläckare och 
hjärtstarare finns utplacerade i anläggningen.
 
Öppettider
Se anslag vid receptionen eller www.bjursas.com 
Observera att öppettider, utbud och erbjudande  
varierar under året. Vi reserverar oss för ev. 
tryckfel.

Uppdaterad information 
Aktuell och mer ingående information finns i 
receptionen eller via våra sociala medier. 

Hemsida: bjursas.com
Facebook:  bjursasski
Instagram:  @_bjursas_
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RESTAURANG
 
Vi har två restauranger som ligger ski in/out i anläggningen; Värdshuset
Bäverhyddan och Brasseri Bju Inn. Dessa är främst öppna vintertid.  
Bäverhyddan fungerar som våffelstuga på dagen och Italiensk bistro på 
kvällarna med pizza och pastarätter.

I Bju Inn serverar vi normalt dagens lunch och andra klassiker på buffé. 
Båda restaurangerna har café och lekhörna när det är dags för mysstund 
mellan åken. Det går även fint att beställa mat för avhämtning. Runt om i 
anläggningen finns också flera grillplatser när man vill äta ute i solen eller i 
en värmestuga. Sommartid har vi café där du kan köpa glass, kaffe och fika.  

Håll koll på bjursas.com eller kontakta receptionen för öppettider och 
aktuell meny i restaurangerna.

 

Vi driver även Dössbergets Värdshus som ligger i Bjursås by, på toppen 
av berget. En riktig pärla ca 2 km från anläggningen. Här är det fantastisk 
utsikt och hög mysfaktor. Värdshuset är omgivet av en hembygdsgård 
som håller öppet sommartid. Här finns hägn med gårdsdjur, lekplatser, 
utescener och Paviljongen, museer och handelsbod. Hembygdsgården 
kan bäst kan liknas vid Skansen i litet format och är väl värt ett besök.

Dössbergets öppettider varierar beroende på säsong.
Läs mer på dossberget.se
 
 
 

RELAXAVDELNING
Efter utomhusaktiviteter väntar mysig avkoppling i familjerelaxen med 
bubbelbad, bastu och bassäng. Det finns bubbelpool både inne och ute. 
Utepoolen brukar vara särskilt populär dagar med riktig vinterkyla - glöm 
bara inte mössan om du vill sitta länge! Relaxen har en liten bar med 
möjlighet att köpa dryck och tilltugg på plats. Bassängen är knappt tio 
meter med såväl en grund som en djupare del. Den brukar vara väldigt 
populär bland våra yngre gäster. Barn till och med 10 år och ej simkunniga 
barn endast i vuxet sällskap. Ha även gärna med flythjälp med till de 
minsta.

Relaxavdelningen är främst öppen vintertid under skidsäsongen. Då 
familjerelaxen är mycket populär krävs oftast förbokning i god tid innan 
er vistelse. För att det inte ska bli trångt har vi ett maxantal på 25 platser 
per pass, inkl barn. Det går också bra att boka hela relaxen för privata 
sällskap.

Bokning sker på mail info@bjursas.com eller telefon 023-77 41 77.
Välkommen med din bokning!
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Bjursås Berg & Sjö
Björsbergsvägen 65

790 21 Bjursås
 

Tel 023-77 41 77
 

info@bjursas.com
www.bjursas.com
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2021

bjursasski         @_bjursas_

Läs mer och boka!  
 

Titta vidare på vår webb.  
Där kan ni även förboka det mesta 

så ser vi till att allt är klart när ni kommer!

Vackra vyer och lugn | 20 mil från Mälardalen | 21 pister | sittliftar | barnområden 
60 km längdskidspår | cykel- och vandringsleder | paddling | badstrand | konferens 

restauranger | bassäng | bubbelpooler | stugor | campingplats.  
Högsta mysfaktorn - halva resan

www.bjursas.com

Uppsala

Örebro

Karlstad
Västerås

Stockholm

Norrköping

Göteborg

Gävle


