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AnnonsKullan - för dig som vill annonsera i norra Dalarna och södra Härjedalen.
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Olssons

 
Minst 

25% 
rabatt

 /st 

superklipp

Minst 
25% 

rabatt

   10k   

 Lingongrova, Guldkorn  
 Pågen.   500 g.     Jfr pris 20:00/kg.   
Max 1 köp/hushåll.     

 Kaffe   Gevalia.   450-500 g.   
Gäller ej hela bönor och koffeinfritt. 
  Jfr pris 50:00–55:56/kg.   Max 2 köp/hushåll.     

 Kaffe Gevalia.   450-500 g.   

 
Minst 

25% 
rabatt

 /st 

superklipp

Minst 
25% 

rabatt

   25k      49  90 
 /kg 

4990
/kg

 Fläskfi lé   Danish 
Crown. Ursprung 
Danmark.   Ca 570 g.     
Jfr pris 49:90/kg. 
  Max 2 köp/hushåll.  

 Visp, Matlagningsgrädde  
 Arla.   5 dl.        Jfr pris 30:00/liter.    
 Max 5 köp/hushåll.  

 Paprika   Nederländerna.     
Klass 1. Röd, gul och grön.   
Jfr pris 20:00/kg.     

   20k   
 /kg 

20k20k20k20k

 Kaffe Visp, Matlagningsgrädde  

 
Minst 

25% 
rabatt

 /st 

superklipp

   15k   
Minst 

25% 
rabatt

 15k    15k   

Råvaror och recept 
i en färdig matkasse.

ica.se/olssons

Vi kan mat.
Du med.
Råvaror och recept 
i en färdig matkasse.

ica.se/olssons

Vi kan mat.
Du med.

Prova!
Vår matkasse 
ger dig goda, 
varierande och 
näringsriktiga 
recept, framtagna 
av ICAs egna 
kockar. Vi 
erbjuder både 
tredagars- och 
femdagarskassar.

Priserna gäller V 42 t o m 23/10-2016. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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Evy & Lena

Älvdalen
Onsdag 19 oktober
11.00   Andakt i Tallbacken. 
14.00   Må-bra-kören i Brittgården. 

Torsdag 20 oktober
9.00-12.00  Öppna förskolan i Brittgården.

Söndag 23 oktober
11.00   Gudstjänst i Älvdalens Kyrka. 
    

Måndag 24 oktober
10.30-11.30  Vagga gunga gå i Brittgården. 
11.30-13.00  Sopplunch i Brittgården. 
13.00   Missionskretsen i Brittgården. 
15.15-16.45  Måndagskul i Brittgården. 

Onsdag 26 oktober
14.00   Må-bra-kören i Brittgården.   

Torsdag 27 oktober
9.00-12.00  Öppna förskolan i Brittgården. 
18.00   Temakväll i Brittgården. ”Hobby o pysseltips” /Familjenätet/
18.30-20.00  Öppet samtal om liv och tro utifrån oss själva, bibelns 
   berättelser och Martin Lönnebos frälsarkrans. I Brittgården. 
   Samtalsledare: Inga Persson. 

Söndag 30 oktober
11.00   Gudstjänst i Älvdalens Kyrka. 
   

Måndag 31 oktober
11.30-13.00  Sopplunch i Brittgården. 
13.00   Kyrkliga arbetskretsen i Brittgården. 

Onsdag 2 november
11.00   Andakt i Tallbacken. 
14.00   Må-bra-kören i Brittgården. 

Åsen
Tisdag 25 oktober
11.00-13.00  Åsens Kyrkliga arbetskrets i Knutsstugan.

Med reservation för eventuella ändringar.

Diakonicenters Textilavdelning Tel: 0251-431 65 
Måndag 12.00-20.00,  Tisdag-Torsdag 08.00-16.00

------------------------
Församlingsexpedition i Brittgården Tel: 0251-431 40 

Måndag, Onsdag-Fredag 10.00-12.00
www.svenskakyrkan.se/alvdalen

”De borde ha informerat om 
att det fanns fiskar i vattnet. 
Våra barn blev jätterädda.” 
”Det var så många spanjorer 
där. Receptionisten pratade 
spanska och det fanns bara 
spansk mat. Ingen hade sagt 
att det skulle vara så många 
utlänningar där.” ”Trots att  det 
stod i broschyren att köket var 
fullt utrustat, fanns det ingen 
äggskivare.” Det här är några av 
världens, så kallade, dummaste 
klagomål som resebyråer 
fått in. Förväntningar kan 
vara så olika från person till 
person. Man kan ju ha helt 
olika syn på vad som väntar 
en när man landar. En del 
vill verkligen veta i förväg till 
punkt och pricka vad som 
väntar. Hur rummet ser ut. 
Hur många meter det är till 
närmsta bankomat, strand och 
butik. De gillar helt enkelt inte 
överraskningar och oväntade 
händelser. Medan andra tycker 
att har de bara en biljett och 
kommer iväg så löser det sig 
säkert sen med allt. Med tiden 
har vi blivit rätt så luttrade, 
både när det gäller resor och 
förväntningar. Efter att ha åkt 
bärgare och vidare taxi med 
husvagn på släp till målet. 
Fått rum med utsikt över 
sopcontainers samt skumpat 
runt med husvagnsekipage 
efter små stigar och över ängar 
på grund av lite felvisande gps, 
med mera, med mera, med 
mera...så inser man att det 
är lika bra att inte ha så höga 
förväntningar! Det brukar 
bli bäst då. Något att tänka 
på inför kommande storhelg, 
julen, som brukar var ett hett 
ämne för många att pussla 
till så alla blir nöjda. Prata 
ihop er redan nu och sänk 
förväntningarna är vårt bästa 
tips! 
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AnnonsKullan delas ut till hushåll i Älvdalen, Särna, Idre, 
Sälen. Lillhärdal, Våmhus och delar av Mora, samt till företag 
i Älvdalen, Mora, Orsa och Sveg. Finns även att läsa på olika 
näringsställen. Senaste numret på  www.annonskullan.se 
Utgivaren fritar sig från ansvar för skada eller olägenhet som 
kan drabba annonsör pga skrift- och tryckfel, försening i 
produktion eller utgivning.

AnnonsKullan
Ansvarig utgivare: Evy Johansen
Tryck: STUART Print
Distributör: Posten

Stöd ÄlvdalensBaptistförsamlings ungdomsarbete och övrig verksamhet genom en gåva till 
Älvdalens Baptistförsamlings minnesfond PG 28 73 51-1 Tel. 070-6851994

Besök gärna vår hemsida  www.salemkapellet.se

iessn til café & second hand 
    öppet:   tisdag - fredag 10-16

Tors 20/10 11.30  Lunch.
  14-15  Fairtrade-fika.
Sön 23/10 11.00  Burmesisk gudstjänst.
Mån 24/10 19.00  Konsert med Jard Samuelsson.
Ons 26/10 13.00  Dorkas med gäst Eva Reithner, Mora.
Fre 28/10 18.30  Fredagshäng, från klass 6 och uppåt.
Sön 30/10 11.00  Drama Gudstjänst med Nattvard.

Tel. 0250-400 48 • 070-628 48 14 • Moragatan 7 -  mitt i centrum
info@siljanstrafikskola.se • www.siljanstrafikskola.se

INTENSIVUTBILDNING
Moped AM + klass II

V 44 / HÖSTLOVET
måndag - torsdag kl. 08.00-10.00

INFO TORSDAG 27/10 KL 17.00. 
Ring för anmälan och info.

KursstartKursstart

Måndag 24 oktober kl 19:00
i Salem, Älvdalen

Fri entré – kollekt
Välkommen! 

Efterlängtat besök!
Jard Samuelsson

”Från LÄSARSÅNG 
till COUNTRY”

Fjäril

Vi specialiserar oss på 
blOMMOr, planTOr, dekOraTiOner, 
delikaTeSSer från Sverige 
och OST från Holland som vi importerar själva.

Vi är utbildade florister från Holland. 
Vi kan fixa det mesta som våra kunder önskar. 

Hos oss kan du beställa bukeTTer och arrangeMang 
till Dop, Student, Bröllop och Begravning 
men också Julklappar, Julgrupper och preSenTer.

för Älvdalen mellan 
Åsen och Oxberg. 
Sälen med omnejd 
(inkl. Fjällen).

Kai Reijntjes kommer att driva butiken.
Ni kan nå honom på tel. 0706437336

Fjäril öppnar butik 

i centrala Sälen 

26 november!

Det går även bra för företag att beställa hos oss. 

Fjäril har funnits i 4 år 
och vi kände att Sälen 
var den bästa platsen 
att öppna en till butik i.

Välkomna 26 november! Håll koll på kommande annonser för speciella erbjudanden!

uTkörning 
uTan kOSTnad

Fredag 28/10 
kommer jag till

Älvdalen 11.00-18.00
(mitt emot biografen)

Hjärtligt Välkomna!
Även beställningar per telefon: 

070-752 06 14

Tel: 0251-43176

Östängs kompani
Servering & avhämtning

Bandet säljs på ICA, Lindex 
och Apotek Hjärtat

Köp årets 
rosa band
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   Köpes

   Säljes

Grattis

GLÅMOKWELD
i Gåsvarvs bystuga
20 oktober kl. 18.30

Tagið nista min ið
Welkumner!

Nästa 
nummer

2/11
manusstopp 
fredag 28/10

Äldre bostadshus i Älvdalen 
med fristående läge.
Tel. 072-5551334

Kyrkofullmäktige 
kallas till sammanträde 
i brittgården, Älvdalen 

Tisdag 1 november 2016 
klockan 19 00

Ärenden: bl.a. budget 2017

Älvdalen 2016-10-07 
Peter Egardt
Ordförande

Spara gärna annonsen.

Träffa kommunalrådet!
Välkommen att över en kaffekopp träffa 
kommunalrådet Peter Egardt för att ställa frågor, 
komma med bra idéer eller synpunkter på 
kommunens verksamhet.

Plats: Älvdalens bibliotek
  När: 2 nov. och 8 dec.
   Tid: kl 17-19 
             Välkommen!

     i Väsa Bystuga
Torsdag 1 dec. kl 17.00

Julbord

Anmälan senast 24 november 
till: Rolf Olander tel 0251-10657   
070-260 97 31
eller
Ingrid Alm tel 0251-41231 
070-872 29 95 
E-post: ialm@telia.com

Underhållning

inbjuder till

Pris för medlemmar: 240:-
Pris för övriga: 290:-
Betalning på BG 5892-6619 
eller kontant.

Alla är hjärtligt välkomna!

MusikkRYss

Kaffe med dopp 100 kronor

Välkomna!
Ta gärna med 

en vän.

med Jon Norberg
Efter många år som en av 
Radio Dalarnas mest 
uppskattade programledare 
kommer Jon Norberg till Väsa.

Söndag 13 november 
kl. 15.00   Väsa bystuga

MORAKLOcKA 
med gammalt urverk.
Tel. 073-0210225

Elever från Musikskolan 
underhåller.

Vi bjuder på lättare förtäring.

  Styrelsen, Musikskolans KOMPisar

 Välkomna på Musikskolans 
KOMPisars årsmöte 2016

27 oktober kl 19.00  
i Lokalen, Älvdalen

Årsmöteshandlingar kan laddas ned 
på  www.musikskolanskompisar.se 
innan mötet.

Väl mött!

årsmöte 
2016

Emil Garbergs Älvdalen 
har nu 13 år blivit 

och in i tonårslivet klivit!
Många grattiskramar 
till vår älskade Emil 

från hela släkten genom 
Famun och Anselm 

i Lillhärdal!

DuBBDÄcK på stålfälg. 
Saab, Hakka 4 195/65-15
7 mm mönster, fint skick.
Även reservdelar finns-
ring för mer info! 
Tel. 070-6334716

Nu kan du enkelt betala 
din radannons med Swish!

0702538457

Älvdalens Köpmangata 
bjuder in alla medlemsföretag till 

möte på Dalgatan 118 
onsdag 26/10 kl 18.30 

Vi bjuder på Hamburgertallrik. 
Tema: Julskyltning & Julhandel. 

Anmälan senast 24/10 till: 
alvdalenskopmangata@gmail.com

Fjäril öppnar butik 

i centrala Sälen 

26 november!
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Jägarexamen
Jägarskolan komplett Älvdalen

Start: måndag 7 november 
Info och anmälan: 076-77 86 069
www.studieframjandet.se/dalarna

Tel. 0251-10001

19-21 oktober

50% 
på allT 

i butiken

Welkumin! Öppettider:
Tis-Fre 10-16 Pris 200:-  begr. antal platser.

12 nov. kl 19.00
på Dalgatan 118

Anmälan till 
Tord,  070-534 82 87 
Leif, 070-645 46 50

Avslutnings-
fest

daniel: 076-813 77 01

Vi hjälper er för 300:-/bil

Vi erbjuder även DÄcKHOTELL 
för 750:-/säsong 
Då ingår: skifte, översyn, handtvätt, 
balansering och säker förvaring.

Nu är det dags att sätta på vinterdäck!

dubbdÄck 
monterat och 
klart på fälg                                                

www.bfcgarage.se 

Tjänster
•Krängning + balansering 
 av däck
•Däckskifte
•Service
•Reparationer
•Felsökning
•Svetsning
•Rostlagning
•Optimering
•Försäljning/byten/
 inköp av begagnade fordon
•Rådgivningfrån 760:- 

drOp in dÄckSkiFTe 

lördag 22/10  kl:10.00-16.00 
Söndag 23/10 kl:10.00-14.00
  Kanonvägen 46  på Näset

Lördag 29/10  
2100-0100 

18 år Leg.kontroll e 2200

OBS! Musiker! 
Vill ni spela hos oss på Östängs? 
Hör av er på  0251-43176

Östängs kompani
Musikafton 

med 

Ronnie Säfström

Entré 30:-

PG: 90 03 39-3   
BG: 900-3393
Ring Givarservice: 
020-075 17 17

alzheimersti�elsen.se Minnesvärdar 

Jag, Sissela Kyle, är en av
dom som stödjer ny svensk 
patientnära klinisk forskning
kring Alzheimers sjukdom. 
Endast forskning kan lösa 
Alzheimers gåta. 

Minnesvärd

Ge ditt bidrag idag!
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Nästa nummer av 

AnnonsKullan 

2 november
manusstopp fredag 28/10

Midsommar
247 dagar kvar   
till

PLATS FÖR 
LOGO

 Plats för adress, öppettider mm. Da skoles aut 
qui doluptaposa sequatectur mo mos comnis 

sequi net, voluptatiam volenim olorem iusant 
ped quas ut quata nimaioriae elit minctem et 

sitem ilibus a dio voluptatiam volenim. 

Kör säkert 
längre

 LIVSLÄNGD 

+ 2 000 mil   
jämfört med konkurrenter(1)

(1) Resultat från test utfört 2015 av Testworld på dimension 205/55 R16. Jämfört mot genomsnittlig livslängd 
för tre dubbade konkurrentdäck (Nokian Hakkapeliitta 8, Pirelli Ice Zero, Hankook Winter I*Pike RS). 

Köp dina Michelin och BFGoodrich däck hos 

Heeds Bil och Vulk AB
Snickarvägen 7 • 796 30 Älvdalen

tel 0251-10800    

Vissa rop på hjälp hörs inte.
Hjälp oss lyssna när det behövs som mest.

SWISHA DIN GÅVA 
TILL 9015041

Dalgatan 71 Älvdalen • 0251-10450
info@backlundsskor.se • www.backlundsskor.se 

Höst & 
vinterskor 
med extra bredd

välkomna in!

Tel: 0251-43176

Östängs kompani
Servering & avhämtning

Bli Barnsupporter och 
ge 100 kr/mån.
barncancerfonden.se
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Idre Bibliotek
öppettider
Måndag:    10-12, 13-18
Onsdag:     10-12, 13-18
Kontakt:0253-31512, idre.bibliotek@alvdalen.se
3 oktober – 18 november: Akvarellutställning med 
lokala konstnärer
Oktober - Keramikutställning med Hans-Georg Weber
Onsdag den 2/11 Höstlov-Läslov 
Kl. 13:00-15:00 Sagoläsning och Halloweenpyssel på 
Idre bibliotek med Monica och Maria.
Drop in! Det finns något för alla åldrar.

särna bibliotek 
öppettider 
Tisdag: 12-15,   16-19 
torsdag: 10-12,   15-18 
Kontakt:0253-596610 sarna.bibliotek@alvdalen.se  
Nov -Dec Utställning ”Kända Byggnader”  
Elevarbeten från tekniklektioner på Buskowiusskolan, 
ställer ut konstruktioner av kända byggnadsverk. 
Torsdag den 3/11 Höstlov-Läslov 
Kl 16-18 Sagoläsning och pyssel på Särna bibliotek. 
Drop in! Det finns något för alla åldrar. 
måndagen den 7/11 Bokcirkel kl. 19:00 Vi läser och 
diskuterar ”Digital Succé” av Frida Boisen. 
Anmälan  senast den 28/10 Se annons NBV 
tisdagen den 15/11 kl. 17-19 Kom och träffa 
kommunalrådet, Peter Egardt 

Älvdalens sockenbibliotek
öppettider
Tisdag – Torsdag: 12-19
Fredag: 10-15
Kontakt: 0251-31270, bibliotek-kultur@alvdalen.se 
Höstlov vecka 44
Onsdag: Höstpyssel kl. 10 -12 drop in!
Vi gör halloween- och höstpyssel det finns något för alla 
åldrar.
Linda läser spökhistorier kl. 18:00-19:00
Gillar du när kalla kårar ilar utefter din rygg? Gillar du när 
det är läskigt? Då är det här något för dig.
torsdag: Sagoläsning på Svenska kl. 10.00 
Vi bygger Framtidia med konstnär Hanna Nielsen 
kl. 10:00-17:00  föranmälan krävs, begränsat antal 
platser.  
Fredag: Sagoläsning på Älvdalska kl. 10.00
Tisdag 1 november: Uppstart NaNoWriMo- National 
Novel Writing Month kl. 17:30-19.00. NaNoWriMo är ett 
kul sätt att skriva en roman på. Det hela går ut på att 
skriva minst 50000 ord på 30 dagar, mellan 1 och 30 
november.

Biblioteken i kommunen 

Älvdalens kommun
               Informerar FOLKPARK ´65

JULSHOW på Hotell Älvdalen
679:-/pers inkl. 3-rättersmiddag,  
boka bord på tfn: 0251-105 00

25/11, 26/11, 3/12, 10/12, 16/12, 17/12 
25/11 & 17/12 = Fåtal platser kvar, skynda att boka!

Pilkastning
Lyckohjul

Dansbana
DansVarmkorv
Slagsmål

Tombola

Ung som gammal, man ur huse,
möt upp på parken!

kvartettNykvist´ś

Full
boka

t
Full

boka
t
Full

boka
t
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info@byggv.se

Öppettider: 
Mån-Fre  7-17, Lördag    9-13

Gilla oss på Facebook!

Välkomna in!

Woodwicks doftljus är gjorda av 
högkvalitativ sojavaxblandning. 
De känns igen på sin ekologiska 
träveke som sprakar som en 
levande brasa när de brinner 
samtidigt som de avger ljuva dofter. 
Finns i flera olika dofter, medium 
brinner i hela 100 timmar.

Olivia & cO
Är en serie svensktillverkad doftljus 
av högsta kvalitet, med noga 
utvalda råvaror och all tillverkning 
sker för hand. Doftoljorna är 
naturliga och milda. 
Brinntid: 50 timmar

HöstMys
Nu har vi laddat lagret 
med lyktor och ljus...

HJÄRTS JUKDOMARNA SKA BESEGRAS

Ring 0200 - 89 19 00
eller pg 90 91 92-7 eller www.hjart-lungfonden.se

Ingen annan sjukdom skördar fler offer i Sverige
än hjärtsjukdomarna. Varje timme dör någon i
hjärtattack. 

Hjärtforskningen har gett resultat. Idag räddas
3000 fler liv än för 15 år sedan. Men det räcker
inte. Om tio år vill forskarna kunna rädda 5000
fler. Men då måste forskarna få mer resurser. Utan
dig, ingen forskning. Ring!

Vill du vara med och 
rädda 5000 fler liv per år?
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