Annonsblad för Äppelbo, Vansbro, Dala-Järna, Nås, Björbo samt utdelningsställe i Fredriksberg & Dala-Floda
Onsdag 18 november 2020
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Med närhet till

Nu finns vi i Dala-Järna!
Myrbacka 85A

Elisabeth Syvertsen

även Falun, Stockholm och Gävle

Tfn. 076-025 17 91
elisabeth.syvertsen@inventus.nu

Räkna med oss!

Bo Lundberg

Tfn. 070-621 55 89
bosse@inventus.nu

nnons@vansbrobladet.se

Järnvägsgatan 35, 786 31, Vansbro

Nya tapeter till jul?

Under November bjuder vi på limmet när du
beställer tapeter från oss!
Karantän-tider

0281-717 33

Privatpersoner o företag, Välkomna!

Sindy,s Städ

Du vet väl att hos oss kan du boka
egen tid i butiken… tisdag morgonsöndag eftermiddag …
Du bara kontaktar oss så kommer vi
överens om en tid som passar dig.

Transporter
Grävtjänster
Grus & Matjord

Tfn 070-568 74 76

TORNEMALMS
BILREKOND
070-656 03 96
Allt
inom
bilvård

Lokstallet Vansbro
tel 070-34 55 666
öppet mån, tor, fre kl.15-18

TE-BYGG & PLÅT AB

Vi välkomnar Emma Joelsson
till salongen!

Rör • Bygg
Murning

Vi utför jobb inom:
Plåt, Tak, Problemträd,
byggnadsarbeten och övrigt.

Från och med december kan ni även
boka era tider hos Emma till elevpriser.

Tel. 070-678 73 87Transporter

0281-717 33

Utför vecko- och storstädning,
fönsterputs och liknande.
Mångårig erfarenhet inom städ.

Ni bokar enkelt era tider på
telefon: 073-897 02 96
mail: vansbroharstudio@gmail.com
eller online på:
timma.se/vansbroharstudio

Grävtjänster
Grus & Matjord

070-632 32 65

076-277 41 15, teroj.se
Välkomna!

Varmt välkomna!

Grus & bergkross mm

Snöröjning och halkbekämpning.

Mer energi inför jul?
Starta nu! Kontakta för info
Else-Britt och Thorsten Limnell
Oberoende Herbalifemedlem
Tel. 0708-689867

UTFÖRSÄLJNING
Med anledning av min förestående
födelsedag önskar jag att eventuell
uppvaktning sker i form av ett bidrag
till Sälas bystuga.

”Barbro i Boa”

www.hja.se

Tfn. 0281 20968
www.muntersbygg.se

anders.strandberg@muntersbygg.se

BG: 989-1193 eller swish: 123-378 27 37
(kontakt Sara Larsson) Märk: Barbro/90

Välkomna till

		
		
		

SKAMHEDS BYSTUGA

PRYLAR

Såsom smittspridningen ser ut just nu,
anser vi att det inte är försvarbart att
Fyrklövern
genomföra våra planerade Julluncher.
Vansbro
Vi vill värna om våra medlemmars hälsa.
Hoppas på er förståelse!! Styrelsen SPF Fyrklövern

10.000-tals prylar
t.ex hushållsartiklar,
verktyg, kontor,
hygien mm

ALLT 10:-/st

Torsdag 19 november kl.10-18
Fredag 20 november kl.10-18
Lördag 21 november kl.10-15

SDS Import

Tfn info:
Stefan 070-341 67 47

KLÄDER
1000-tals modeoch fritidsplagg

BORTVRÄKES!
Pris ex:

WCT-byxa 90:-

PROFESSIONELL FASTIGHETSSERVICE PÅ FJÄLLET

söker nogranna

STÄDMEDARBETARE
till säsongen 2020/2021 i Sälen, gärna

Kan du vad som krävs?

föreningar

Skicka anmälan till:
annette@preventa.se
Annette

070 609 32 65

www.preventa.se

Vi utbildar inom:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Truck
Travers
Fallskydd
Grävmaskin
Hjullastare
Liftutbildning
Fordonsmonterad kran
Förarbevis snöskoter
ESA Instruerad
ESA Röjning
EBR Kabelförläggning
EBR Maskinförarintyg

Kontakta oss för mer info!

0281- 200 50 • info@samu.se

www.samu.se

Julhandla
Julhandla
säkert
säkert
hos
Oss!
hos Oss!

Beställ och hämta Dina julklappar i eller
utanför butiken!
Beställ
och hämta
Dina
julklappar
i eller
Vi
kan även
leverera
klapparna
till Din
dörr.
utanför
butiken!
(Inom 30km radie och till avgift).
Vi står
kan till
även
klapparna
till Din dörr.
Er leverera
tjänst, från
idé till inslagen
klapp.
(Inom 30km radie och till avgift).
Kika in på elon.se för tips och inspiration,
Vi står butiken
till Er tjänst,
från oss
idé 0241-79
till inslagen
klapp.
besök
eller ring
32 70.
Kika in på elon.se för tips och inspiration,
besök butiken
eller ring oss 0241-79 32 70.
Varmt
Välkomna!

Beställningar
för leverans av
julklappar innan
Beställningar
jul bör ske innan
för leverans av
18 dec.
julklappar innan
jul bör ske innan
18 dec.

Öppettider:
Mån-fre 9.00-18.00, lör 10.00-14.00

Varmt Välkomna!

Stationsv. 1, Björbo.
Tel. 0241-79 32 70

Öppettider:
Mån-fre 9.00-18.00, lör 10.00-14.00

Stationsv. 1, Björbo.
Tel. 0241-79 32 70

BARNS RÄTTIGHETER
STÄNGER INTE NER
GÅ IN PÅ

NÅS HEMBYGDSFÖRENING
Det annonserade årsmötet 24/11 flyttas fram tills vidare
p.g.a de striktare Corona-restrektionerna.
Ny tid annonseras när restrektionerna har lättat.
Styrelsen

VARLDENSBARN.SE
FOTO: JESPER ANHEDE

Tänk på Hulåns IF´s
Minnesfond
Ring 070-535 71 31

REBUS-Tävlingen
Vecka 46
Lite klurig var den,
men när man väl kommit
på svaren är allt jättelätt.
Här kommer de
rätta svaren.

Krokus

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Torsdag 19 november

Kl 13.00 Promenadträff, samling vid Kyrkstallet,
   Äppelbo. Medtag fika. OBS! Ny tid!

Tisdag 24 november

Kl 13.00 Promenadträff, samling vid Nås kyrka.
   Medtag fika. OBS! Ny tid!

Reporter

Äntligen!
Äntligen!
Björn
Skifs
memoarer!
Björn Skifs memoarer!

Intropris:249:249:-(Ord
(Ord 279:-)
Intropris:
279:-)
Fraktfritt inom Vansbro

Fraktfritt
kommun.inom
AngeVansbro
rabattkod
kommun.
rabattkod
”v-dala”Ange
vid beställning.
”v-dala” vid beställning.

Onsdag 25 november

Kl 14.00 Promenadträff, samling vid Järna
   församlingshem. Medtag fika.
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Utkommer varje helgfri onsdag
med en upplaga på ca 5000st
Dala-Järna – 0738-43 52 51
exemplar i Äppelbo, Vansbro,
Dala-Järna
52 51
Nätshoppa
lokalt ––0738-43
kommunsmart
Alla priser är ex
Nätshoppa lokalt – kommunsmart Dala-Järna, Nås och Björbo samt
utlämningsställen i Fredriksberg
och Dala-Floda.
Modulhöjder
Priser
Postens X1
gruppförsändelser.
30mm Nils Gumunds. 1-spalt
Ansvarig utgivare:

Annons

X2 63,3mm

Odling

X3av96,6mm
Eftertryck
text och foto
förbjudes.
insänt, ej beställt
X4För
129,9mm
material,X5
ansvaras
ej.
163,2mm
Tidningens
ansvar
för
X6 196,5mm fel är
begränsat
högst annonskostX7till
230mm
naden.
För skada p.g.a uteblivet eller
felaktigt införande ansvaras ej.

Välkommen!
Vi följer folkhälsomyndighetens
rekommendationer.

Kontanter

Tångräka

Orm

Ryggskott

Pannlampa

Och de lyckliga vinnarna
är- Håkan Berg, Nås
Lennart Eriksson,
Dala-Järna
De vinner varsitt presentkort från Modebacka och
från Dala-Järna El
GRATTIS!

Vid annonserin
Korrektur från Vansbrobladet AB.
Granska och återkom med godkännande/Ändringar via:
Mail: vansbrobladet@telia.com eller Telefon: 0281 - 719 88 Senast Måndag Klockan 12.00

Modulbredd 2-spalt
(105,5mm)

Gudstjänster, orgelstunder, vuxenkörer, kaffeträffar och syföreningar som vi har haft den
senaste tiden kommer att vara inställda t o m
10/12-20 med eventuell förlängning.
Promenadträffarna, utomhuskyrkis och verksamhet för barn/ungdom under 15 år fortsätter tills
vidare.

Alla måste dra sitt strå till stacken!
Håll ut och hav tröst.
Vi kommer tillbaka med all
verksamhet – när vi får!

Rabatter

Vid annonse
10% rabatt p

Vi kämpar tillsammans för att stoppa smittspridningen av covid-19 och efter råd från folkhälsomyndigheten och Västerås stifts krisledning
måste vi tyvärr återigen ställa om vår verksamhet.

Våra kyrkor är öppna måndag-fredag kl 9.0016.00 och söndag kl 10.00-12.00 för enskild
andakt.
Kyrkogårds-/pastorsexpeditionen är stängd för
besök men det går bra att ringa till oss.
Kyrkogårdsexp. tel 0281-20091,
Pastorsexp. tel 0281-20458.

1,5-spalt
2-spalt
3-spalt
Liten halvs
Stor halvsi
Helsida
Radannons

1 modul = 480:-

Tfn. 070-228 14 24
Tänk på Bystugans minnesfond:
B.G. 130-3999
Modulbredd
3-spalt
Swish:
123-610 79
40
(160mm)

1 modul = 720:-

Kvinnojouren Marie
Vansbro, Leksand, Gagnef

BETONG & B
BYGG-TEKNIK
I MALUNG AB

info@byggteknik.se

0280 - 131
0280-131
2020

Kontakta oss för mer information!

TELEFONJOUR
dygnet runt

070-663 53 79

UTHYRNING AV VERKTYG OCH MASKINER
Allt inom bygg och betong
BETONG & BYGGARBETEN
Vi finns i Äppelbo, Mån- Fredag

Kontakta Madde Tfn. 073-150 18 18
070-672 07 63

Org nr. 556522-0729
Bankgiro 798-9163

0281-717 33
TRANSPORTER • GRÄVTJÄNSTER

B

yggsidan
Anlita Vansbro kommuns byggentreprenörer

AV
ING !
N
J
ÄL TER
E
RS
FÖ TAP

Bygg, Murning & Rör
Vansbro • Tel 070 678 73 87

070-34 55 666 • 0281-716 77
www.forsellsmaleri.com

GOLV OCH VÅTRUM
KVALITETSSÄKRAD

VÅTRUMSINSTALLATION

070-491 06 31
dala.golvservice@gmail.com

TE-BYGG & PLÅT AB
Allt inom

Bygg och Plåt

Tel 200 05
Peter 0730-322 331 • Niclas 0730-322 332
P-A 0730-322 333

Tfn: 076-277 41 15, E-post: tomas@teroj.se

NY och
Om-byggnationer
Renoveringar mm
Jimmy Andersson
Dala-Järna

Tfn 070 418 62 11

Conny 070-230 12 42
Andreas 070-230 47 91

BPR_brevpapper_visitkort_kuvert

BYGG • PLÅT • RÖR
Fabriksvägen 5, 780 50 Vansbro
Tfn 0281-59 59 50

070-5598615

04-03-11

Allt inom golv
och vägg,
kakel och klinkers

Box 53 780 51 Dala-Järna

070-632 32 65

Grus & bergkross mm

Snöröjning och halkbekämpning.

0281-20 968 • www.muntersbygg.se
070-535 69 79 • info@muntersbygg.se

L Eriksson Tfn 070 360 90 77
Vi är återförsäljare till:

070- 528 67 22

072-531 26 41 Johan • 072-531 20 41 Daniel
vdalael@gmail.com

Grus•Containerhantering•Snöröjning
0281-103 78

vansbro ab
Industrigatan 24
780 50 Vansbro
Tel 0281-59 59 50

10.34

Sida 1

Restaurangsidan
Besök Vansbro kommuns fantastiska Restauranger

Folketshusvägen 1, Vansbro • 0281-103 63
Öppet Mån-Tors11-22, Fre-Lör11-23 Sön11-22

Tor: Pannbiff med stekt potatis,
kantarellsås och lingonsylt.
Rödspätta med kokt potatis och
remouladsås.
Fre:		Tacobuffé.
		
Mån: Grillbiff med klyftpotatis och
		persiljesmör.
Gulaschsoppa med gräddfil och
kokt potatis.
Tis: Stekt fläsk med raggmunk och
lingonsylt.
Strömming med skirat smör
och potatismos.
Ons:		Kycklingschnitzel med stekt
		potatis och beasås.
		Spagetti med köttfärssås.

Dagens lunchbuffé
serveras vardagar
kl. 11.00-14.00

Tor: Ärtsoppa, pannkaka, jordgubbssylt
med grädde.
Grillad ryggbiff med champinjonsås
och potatisgratäng.
Fre: Grillmix (kyckling, fläskfilé, korv)
med rödvinsås, beasås och stekt
potatis el. pommes.
Grillad laxfilé med remouladsås och
kokt potatis. 		
Mån: Grillbiff med beasås och pommes.
Rödspättafilé med remouladsås och
kokt potatis.
Tis: Köttfärslimpa med gräddsås, lingon
sylt och potatismos.
Fiskgratäng.
Ons: Hemlagade burgare med bacon, ost
och klassiska tillbehör.
Flygande Jakob med ris.

Skog i Vansbro - Djupsjön

0281-109 55
Tor: Raggmunk med stekt fläsk.
Grekisk moussaka med tzatziki.
Fre: Fläsknoisette med bea, rödvinssås, stekt potatis el. pommes.
Ugnsgratinerad blomkål med
rökt skinka och kokt potatis.
Mån: Gräddstuvad pytt i panna med
stekt ägg och rödbetor.
Fiskgratäng med kokt potatis.
Tis: Stekt fläsk med löksås och kokt
potatis.
Fisk och skaldjursgryta.
Ons: Färsbiffar med gräddsås och
kokt potatis. 			
Panerad fisk med skagenröra.

Plankafton varje onsdag.

Fläskfilé, Fisk, Kyckling på planka

129: -

Även avhämtning!

Facebook
Instagram
selinsvansbro.se

Vansbro Myrbacka 12:297

Obebyggt skogsfastighet som gränsar vackert mot Djupsjösundet
samt Aborrtjärnen. Fastigheten består till övervägande del av
skötta och fina bestånd med bland annat gallringsskogar som
uppvisar en fin löpande tillväxt. Skogsmarksarealen omfattar ca
27 ha och virkesförrådet är uppskattat till 1 700 m3sk. Fastigheten
ansluter mot Djupsjövägen samt har egen väg in på skiftet.
Jakträtt inom Dala-Järna Östra JVF.

Utgångspris: 600 000 kr. Bud senast 2020-12-03

Ansvarig mäklare: Anders Henriksen, Tfn 0250-108 10
Fastighetsbeskrivningen hittar du på: www.skogsbyragruppen.se

BROGRILLEN

Öppet Alla dagar 11.00-21.00.
OBS! Måndagar stängt
Dagens Tisdag-Fredag 11.00-14.00

Meny finns på FB-sida
Tel: 0281-100 45

Husmanskost - Buffé

mån-fre kl 11-14 lör-sön kl 12-15

Menyn finns på dalajarnahotell.se
Tel. 0281-206 98

BROGRILLEN
GRILLKÖK & PIZZERIA

Sågvägen 1
Tfn 0281-71354

Dagens lunch för
avhämtning 80:-

SNÖSKOTERUTBILDNING
Kursdatum 1: 28 november i Malung
Kursdatum 2: 5 december i Vansbro
Ring 070-173 79 07, 0281-200 50 eller maila
info@samu.se för mer information och anmälan!

GRILLKÖK & PIZZERIA
Tfn. 0281-713 54

DAGENS LUNCH
FÖR AVHÄMTNING

80:-

inkl sallad, bröd, smör, 33cl läsk

Pga Coronaviruset
ordnar vi hemkörning

Årsmöte

i hela Vansbro kommun

Klubben är vilande tills vidare

Ring 0281-71354!

Vansbro dansklubb
Pga rådande smittspridning
Styrelsen

Gäller hela vår meny.

		

G

nällspiken har ordet!

Skärpta allmänna råd i Dalarna
Du som slängt 32 st tomma snusdosor vid
staketet vid campingen i Vansbro.
Du borde skämmas!
Arg motionstant

Dagens tistel.
Tröttsamt att inte få någon post. Fjärde
gången på en måndag. Vad håller posten
på med?
Sorgslig Orsala-bo utan post och dator

Under dessa coronatider skall vi ju vara så
försiktiga med smittan, har hört att man inte skall ta i varor
i matbutikerna och lägga tillbaka dom, och vara noga med att
sprita händerna. Kundvagnarna då? Det är ju hundratals olika händer
dagligen som håller i dom. Har aldrig sett någon personal rengöra eller
sprita handtagen på någon affär i hela Dalarna. Dom står där ute hela natten, tror inte någon rengör dom då heller. Skall kunderna sprita eller? Ingen
information får vi. Nu är det så, att jag kollat handspritningen i butikerna, det
är jättemånga som inte spritar alls. Nu är ju pandemin på väg upp igen, nu
är det dags för både butiker och kunder att skärpa till sig.
Hälsning från en gnällspik.

Smittspridningen fortsätter öka i Dalarna och Folkhälsomyndigheten har tillsammans
med Dalarnas smittskyddsläkare beslutat att kraftigt skärpa de allmänna råden i länet.
Råden innebär i stora drag att avstå fysisk kontakt med människor utanför det egna
hemmet, avstå från inomhusmiljöer där trängsel kan uppstå och att jobba hemifrån så
långt det är möjligt. De skärpta råden för Dalarna gäller till och med den 10 december
2020, men kan förlängas. Alla boende och besökare i länet behöver ta ansvar för att hålla
avstånd och minska trängsel.

Det här gäller:
• Avstå från att göra onödiga resor både inom och utom regionen. Detta råd
är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/
sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats.
• Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas, som butiker,
köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga
besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.

• Avstå från att delta i möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar,
matcher och tävlingar. Undantag är idrottsträningar för barn och ungdomar
födda 2005 eller senare, som kan genomföras.

• Undvik fysisk kontakt med andra personer än de man bor tillsammans med.
Det innebär att man ska avstå från att arrangera eller delta i en fest eller liknande
socialt umgänge. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och
medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att den som
har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

• Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna
följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivare bör uppmana personal att arbeta
hemifrån så långt det är möjligt, samt erbjuda utökade förutsättningar att arbeta
hemifrån. Tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten bör undvikas.
Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt,
anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

Familjecentrum stängt och luncher utgår
på Unikum
Behöver du tillfälligt boende?
Arbetar du extra i Vansbro kommun?

Med anledning av de skärpta allmänna råden för Dalarna hålls Familjecentrum
helt stängt, och verksamheten på Café Unikum begränsad, tillsvidare.
Mer information hittar du på vansbro.se

Vi löser ditt boende, ring 070-537 49 21
Medborgarhuset • Vansbro • telefon 0281-750 00 •

facebook.com/vansbrokommun •

vansbrokommun • vansbro.se

Vår älskade

Högosta
Elof Johansson
* 10 mars 1922
har idag lämnat oss
Dala-Järna den 8 november 2020
Gerd och Bertil
Daniel och Alejandra
Emma, Sofia

Magnus och Maria
Barbro och John
Peter och Emma
Agnes, Arvid

Patrik och Annika
Syskon med familjer
Övrig släkt och vänner

Mor har sträckt ut handen
Far har fattat den
På den andra sidan
nu möts de igen
I minnet Du lever
Du finns alltid kvar
I minnet vi ser Dig
precis som Du var

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Järna kyrka
fredagen den 27 november kl.
13.00 i kretsen av de närmaste.
För de som vill ges möjlighet
att ta ett sista farväl av Elof
vid graven kl. 14.30.
Tänk på Dala-Järna IK
minnesfond tel. 0281-20409.
Tänd gärna ett ljus för Elof på
www.brandser.se

Vår älskade
Far, Morfar, Farfar
Gammelmorfar och Svärfar

Erik Nordin
* 19 september 1923
har lämnat oss i stor sorg och
saknad
Dala-Järna
den 7 november 2020
Lisbeth
Sven och Elisabeth
Per-Anders
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Övrig släkt och vänner

Du kämpat har en kamp så hård
Med sjukdom svår att bära
Vi sökte och Du fick den vård
Som mänskligt sett
man kan begära
Men ändå fick Du från oss gå
Till evig ro och vila
Där ingen, ingen sjukdom
kan Dig nå
Och dit våra tankar ila
Begravningsakten äger rum i
Järna kyrka fredag
den 4 december i kretsen
av de närmaste.
Tänk gärna på minnesfonden
för Hulåns Ordenshus
Tel. 0281 - 13196
Tänd ett ljus för Erik på
www.dalkullornas.se

Varmt tack till alla
som hedrat
minnet av vår kära

Maria Hellgren
vid hennes bortgång,
för blommor samt gåvor
till olika fonder
Ett särskilt tack till personalen på Berghedens äldreboende för god omvårdnad

Hur mycket Möbelfura
växer i din skog?

Anna
Syskonbarn

Vår nyhet Möbelfura växer i nästan all tallskog, säkert också i din.

Rainer
Michael, Mathias och
Magnus med familjer

Vi sorterar enkelt ut Möbelfura i sågverket, och tar samtidigt hand
om andra virkeskvaliteter – så att du alltid får ut skogens rätta värde.
Om du är nyfiken på Möbelfura och vårt övriga specialsortiment,
läs mer på fiskarheden.se.

Taborförsamlingen

Kapellgatan 5
Vansbro

To 19/11 09.00 Morgonbön.
Sö 22/11 11.00 Gudstjänst Birgitta Stenback.
Ti 24/11 18.00 Bibelstudium och Bön,
		
efteråt Styrelse o planering.

Välkommen!

Vi finns här när ni behöver oss...
Ni når oss dygnet runt på

0281-20990
www.dalkullornas.se

Välkommen till
Begravningsbyrån Brandser
Förlusten av en nära anhörig hör till de svåraste
stunderna i livet. Med erfarenhet och omtanke
hjälper vi Er med allt som berör begravningen.
Tel: 0281-140 36 – besvaras dygnet runt.
Begravningsbyrån Brandser
Järnvägsgatan 52, 786 31 Vansbro
www.brandser.se

Julen står för dörren - en av årets mysigaste högtider.
I år blir det kanske inte som vanligt - men det kan bli bra ändå!

Julsortiment

Ta med Ryggåsstugans jul hem.

Potatisbullâ 2-pack - 60 kr
Levain - 55 kr
Vört - 55 kr
Honungsknäcke - 40 kr
Inlagd sill 200g - 55 kr
Senapssill 200g - 55 kr
Currysill 200g - 55 kr
Tomatsill 200g - 55 kr
Leverpastej - 65 kr
Rödbetssallad 200g - 25 kr
Majonnäs 200g - 25 kr
Jansson 400g - 90 kr
Köttbullar 500g - 85 kr
Knäck 250g - 63 kr
Chokladfudge - 25 kr
Knäckbräck - 30 kr
Saffransbiscotti - 65 kr
Lingonglögg - 65 kr
Pepparkaksdeg 500g - 40 kr
Praliner
Vi kan hjälpa till med
julklappar!
Julsortiment finns från v.48
Ring/Maila för att beställa

Julbuffé kl.19-21

Vi serverar ett urval av varma och kalla
rätter som hör julen till.
Vi lagar och bakar allt själva.
Se vår hemsida för datum.
Förbokning krävs!

305 kr/pers
10 kr/år barn 5-12 år
Covid-19
Håll avstånd!
Vi följer
Folkhäslomyndigheten
s rekommendationer.
Vill ni handla men
inte gå in? Ring och
beställ så kommer vi
ut.

Ryggåsstugans julkasse

När ni köper en julkasse från oss får ni
mer tid att umgås och ha det gott i jul!
Detta ingår i vår julkasse:
Sill x2, rödbetssallad, varmrökt lax,
skinka, senap, korv, leverpastej, bröd,
knäck, fudge,ris a la malta, hallonsås
2 pers 505 kr
4 pers 1010 kr
6 pers 1515 kr

Bokas senast 13 december!

Öppettider i vinter

v.46-47 torsdag-söndag 11-20
v.48-51 tor-lör 11-18 sön 11-20
v.52 onsdag 11-16
v.53 stängt
från v.1 torsdag-söndag 11-20

Välkomna hälsar Linn & Daniel
ryggasstugan@gmail.com · 070-261 66 93 · ryggasstugan.com

