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Att hålla avstånd är att visa omtanke

Älvdalens kommun
informerar

Håll dig frisk! Håll avstånd!
Det är tillsammans som vi kan minska smittspridningen av Covid-19!  
För att vi alla, både ni som besöker oss och vi som bor här, ska få vara friska i sommar 
fortsätter vi att hålla avstånd både inomhus och utomhus.
• Vi stannar hemma om vi är sjuka, även med lindriga symtom.
• Vi tvättar händerna ofta med tvål och vatten.
• Vi träffas i mindre grupper, helst utomhus.
• Vi är rädda om våra äldre släktingar och vänner.

Hjälp med att handla
Vi påminner dig som över är 70+ eller tillhör en riskgrupp att du kan få hjälp med att  
handla, hämta medicin eller låna hem böcker även i sommar. Ring oss så förmedlar vi  
kontakten till din butik och FRG som gratis hjälper till med utkörningen.

Trevlig sommar!
kommun@alvdalen.se, 0251-313 00
www.alvdalen.se/coronavirus

2 m
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Älvdalen

Med reservation för eventuella ändringar.

Vi har en sida på Facebook 
med information om kyrkans 
verksamheter. Välkomna att söka 
på Älvdalens församling.

Församlingsexpedition i Brittgården  Tel: 0251-431 40    Måndag- fredag 10.00-14.00
www.svenskakyrkan.se/alvdalen

Diakonicenters Textilavdelning  Tel: 0251-431 65   

Älvdalens kyrka hålls öppen vardagar dagtid, se hemsida och Facebook.

Andakt med bön för Älvdalen och 
världen, onsdagar, torsdagar och 
fredagar i kyrkan kl 12.00

11.00  Gudstjänst i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter,
Sång av: Tore Eriksson.

Apostladagen 
Söndag 12 juli

11.00  Gudstjänst i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Svenerik Blomgren.

Kristi förklarings dag 
Söndag 26 juli

19.00  Vardagsgudstjänst i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter,
körsångare från Våmhus.

Vi fortsätter att endast annonsera våra gudstjänster.
Vi följer fortlöpande aktuella myndigheters rekommendationer och 
kan därför behöva ställa om övriga verksamheter.
För att följa vårt veckoprogram med övriga verksamheter kommer 
detta att uppdateras på vår hemsida och facebook varje fredag 
inför kommande vecka.

 Vi utökar också våra telefontider, 
 du når oss varje vardag kl 10-14.

Vägkyrka i Älvdalens Kyrka
6 juli –  2 augusti kl. 12.00-16.00

19.00  Vardagsgudstjänst i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Svenerik Blomgren.
Susanna Elmgren på flöjt och klarinett.

Onsdag 8 juli

Sjätte söndagen efter trefaldighet 
Söndag 19 juli

19.00  Vardagsgudstjänst i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Mait Thoäng.

Onsdag 15 juli

Vi befinner oss i växandets tid, solen som värmer jorden och regnet 
som vattnar marken får vår värld att spira. Även i kyrkorummet finns 
plats för växt, vi befinner oss i trefaldighetstiden i vårt kyrkoår och 
kyrkan pryds under denna tid av gröna textilier, en bild för vår växt 
som människor i Guds närhet. Välkommen att besöka kyrkan under 
någon av våra gudstjänster eller kanske under vägkyrkans öppet-
hållande, tider för öppethållande ser Du här i vår annons. 

Med några rader från psalm 730 i vår psalmbok vill jag önska dig en 
fortsatt välsignad sommar!

Må din väg gå dig till mötes och må vinden vara din vän och må solen 
värma din kind och må regnet vattna själens jord och tills vi möts igen 
må Gud hålla, hålla dig i sin hand. 

Sv. Psalm 730

Andreas Nerelius
Kyrkoherde

Onsdag 22 juli
19.00  Vardagsgudstjänst i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Svenerik Blomgren.
Solist på flöjt: Iwan Langermo.

11.00  Gudstjänst i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Svenerik Blomgren.

Onsdag 29 juli

Åttonde söndagen efter trefaldighet 
Söndag 2 augusti
11.00  Gudstjänst i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Mait Thoäng.

Onsdag 5 augusti
19.00  Vardagsgudstjänst i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Mait Thoäng.
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Evy & Lena

Det sägs att nitton procent 
av svenskarna är rädda för att 
köra in bilen i en automatisk 
biltvätt. Mycket möjligt. När 
man hela tiden matas med 
hur farligt allting är så blir 
man kanske med tiden rädd 
för det mesta. Aldrig har vi väl 
varit så upplysta om vad för 
hemskheter som händer här i 
världen. Det är naturkatastro-
fer, flygolyckor, skottlossning-
ar, terrordåd, sjukdomar och 
eländes elände. Som grädde 
på moset får vi också i detta 
nu, varje morgon, serverat till 
frukostägget hur många per-
soner som dött under natten 
av den pågående pandemin. 
Inte konstigt att var och varan-
nan har ångest och hjärtklapp-
ning. Det varnades till och 
med inför den sol och värme 
som vi äntligen till sist fick 
uppleva i vårt bistra, kalla land 
igen. Äntligen fick vi sommar 
på riktigt men på löpsedlarna 
skreks det ut med stora bok-
stäver om hur vi skulle skydda 
oss. Vi uppmanades å det 
bestämdaste att passa oss för 
solen, hålla oss i skuggan och 
stänga alla fönster och dörrar 
för att inte värmen skulle ta sig 
in. Visst, en eller annan kanske 
inte hade tänkt på det an-
nars, utan haft alla fönster och 
dörrar öppna på vid gavel och 
släppt in massor med värme. 
Legat där i stekheta solen hela 
dagen, helst mellan tolv och 
två när solen är som högst på 
himlen, gått och lagt sig på 
kvällskröken i sitt alldeles för 
varma sovrum, sjöblöt i svett 
för att till sist duka under av 
värmeslag. Så kan det vara, 
vissa behöver upplysas om 
allting, men lite överdrivet är 
det väl ändå med dessa var-
ningar. Fortsätt njut av som-
maren så länge den varar och 
glöm inte cykelhjälm, flytväst 
och så vidare… 

 Ha de!

                       Second-hand, Dalgatan 116A
Öppet: onsdag, torsdag, fredag kl 10-16

Stöd ÄlvdalensBaptistförsamlings ungdomsarbete och övrig verksamhet genom en gåva till 
Älvdalens Baptistförsamlings minnesfond PG 28 73 51-1, BG 125-9332. Tel. 0251-41281

Besök gärna vår hemsida  www.salemkapellet.se

Sommar i Salem  
Kapellet är öppet för bön och andakt kl. 11–12 alla söndagar i juli.
Söndag 2/8 kl 11.00  Enkel sommargudstjänst ute eller inne.
   Välkommen!
Naturligtvis tvättar vi händerna, håller avstånd och stannar hemma om vi 
känner oss sjuka. Gäller alla samlingar. 

BARNS RÄTTIGHETER 
STÄNGER INTE NER

GÅ IN PÅ VARLDENSBARN.SE

FOTO: JESPER ANHEDE
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Önskas hyra

AnnonsKullan delas ut av PostNord till hushåll i Älvdalen, Särna, Idre, Sälen, 
Lillhärdal, Våmhus och delar av Mora samt till företag i Älvdalen. 
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. 
Vid utebliven tidning, hör av er till:  070-2538457 eller evylena@telia.com

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

Nästa nummer 
5 augusti 

Pensionerad sjuksköterska 
söker stuga/hus 3 r.o.k. 
i Älvdalen eller dess närhet.
070-2564654

Tack
Varmt tack till personalen 

på avd. Eken på Tallbackens 
äldreboende för en mycket 
fin omvårdnad av vår mor

Agnes Grundhed 
under hennes sista tid och 

sjukdomstid här i livet!
Ett mycket fint bemötande 

mot oss nära och kära 
i svåra tider.

Gun-Britt, Inez o Janne 
med familjer

Familjen Holms Begravningsbyrå • Dalgatan 76c, 796 31 Älvdalen • 0251-105 10

Anmälan till minnesstunder eller att 
lämna en minnesgåva kan göras på 
www.familjenholms.se

Ordinarie öppettider Älvdalen måndagar och torsdagar 10-13

Älvdalskontoret är obemannat veckorna 28,29,30. 
Vi är dock anträffbara på telefon 

för tidsbokningar och beställningar.

Tack
Tack alla barn 

i klass 3, Rots skola, 
för den fina presenten. 

Jag blev så glad.

Gunilla

Älvdalens Blomsterfond
 Årsmöte  i Brittgården
tisdag 21 juli, kl 16:00

Styrelsen

Ordinarie 
jaktstämma 

med Rot och Holens 
VVO-förening 

Hålles i Rots bystuga 
fredag 17 juli kl. 19:00 
Sista anmälningsdag för del-

tagande i årets älgjakt är tis.14/7 

Styrelsen

Tel. 076-2121588 /Peter • www.sollerojordgubbar.se

Särna (park. vid kyrkan)
Tisdagar  kl 15-16
lördagar kl 14-14.30

Idre (vid Idrebua)
Tisdagar  kl 17-18
lördagar kl 15-15.30

Älvdalen ny plats! Blåa huset.
varje Måndag & Torsdag
kl 17-17.30  hela sommaren.

Jordgubbar säljes Först till kvarn!

Butiken på Sollerön 
öppen varje dag 10-18

Glöm inte att hålla avstånd och lova att hålla er hemma vid minsta sjukdomssymtom.

nu även hallon 
och hjortronsylt.

Hallon 
lådor 1,6 kg

Vår käre
Per-Otto Hård

har lämnat oss i sorg 
och saknad

Nornäs 
1 juli 2020

Anders
Jonas, Jakob

Margit och Karl Gustav
Tommy med familj

Släkt och vänner

Tack till alla på Tallbacken 
och Dagcenter för en god 

vård för Per

Begravningen sker i enskildhet.

Liten lägenhet, stuga eller 
rum önskas hyra i Älvdalen. 
Markus: 073-708 05 04

Säsongskort:
Familj (2 vuxna och barn 3-15 år) 600:-
Vuxen (from 16 år) 300:-
Barn (3-15 år) 200 :-

Välkomna till Åsenbadet! 
Öppet alla dagar 11-19

tom 9 augusti

Kiosken är öppen och erbjuder glass, 
godis, varma & kalla drycker, toast 
och bullar.

Dagkort:
Vuxen (from 16 år) 40:-
Barn (3-15 år) 30 :-

Åsenbadet drivs av ideella krafter, vill du 
hjälpa till? För bemanning, se anmälnings-
listor på badet eller vår facebookgrupp 
Åsenbadets vänner.
För ekonomiska bidrag swisha 
123 489 89 12 eller sätt in ditt bidrag på 
konto i Swedbank: 8166-1, 704 199 695-5

Grattis

Grattis Meja 
på din 5-årsdag 8 juli. 
Kramar i massor från 

Famun, Roland 
och faster Evylina

  Extrajobb
Behöver hjälp med att slå 
gräs runt min gård. Bra om 
du har vana med röjsåg. 
Ring mig gärna. 
Birgitta,  070-2797264

Många grattiskramar till 
Maria Garbergs Älvdalen 
som den 8 juli fyller 50 år 
vi som gratulerar är hela 
släkten genom mamma 
och Anselm i Lillhärdal

Jag söker jobb som 
lastbilsschaufför.  
Har C och CE-kort samt YKB.
Jag bor i Älvdalen. 
Ring eller sms:a för mer info!
Evylina, 073-0759098

Jobb sökes
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Sockenplan i Älvdalen 
lördag 11/7 kl 13-15

dalakråkans skafferi

Välkomna!

Markus, 070-320 33 08 www.kryddjohan.se

Chark • kryddor • honung • kanelskorPor
finska delikatesser • PiCkniCkkorgar 
torkat renkött • forbondekorv
norrlandstunnbröd  m.m.

Glad sommar!

Tel. 0251-100 66

semesterstängt 29/6- 27/7 
( v. 27-30 öppnar åter tisdag 28/7 )

Johanna hälsar & tackar för pepp, kramar och styrka 
i samband  med hennes sjukdomstid. 

Hon är på bättringsvägen och  rehabiliserar sig! 

Vi önskar er en skön sommar!
Johanna och Hanna

Dalatouren börjar tisdag 7 juli kl 8:00 med Start i Falun, 
via Leksand, Sollerön, Mora, Fryksås. 

Onsdag 8 juli startar vi från Fryksås kl 8:00 och räknar med att 
vara i Älvdalen vid 10-tiden för ett kortare stopp vid ICA.

Kom gärna och hälsa på oss vid ICA Olssons så vi kan berätta 
mer om projektet.

Bidrag till vår insamling sker via Swish 123 350 33 64 
märk insättningen ”Älvdalen”.

Team Rynkeby-God Morgon är ettvälgörenhetsprojekt som 
årligen samlar in pengar till förmån för svårt sjuka barn och 
inkluderar varje år en lagcykling till Paris. l år skulle totalt 
2100 cyklister fördelade på åtta länder, tillsammans med sina 
respektive serviceteam, ta sig 120 mil ned till den franska 
huvudstaden. Men det rådande världsläget satte stopp för 
den årliga traditionen. Totalt har Team Rynkeby-God Morgon 
Sverige samlat in 157 miljoner kronor. Insamlingen har gått 
från 1,1 miljoner det första året för att nu i fjol landa på 41,1 
miljoner kronor där varenda krona gick till Barncancerfonden.

God Morgon är ett internationellt välgörenhetsprojekt 
somvarje år cyklar till Paris för att samla in pengar till 
förmån för svårt sjuka barn. l Sverige går pengarna 
oavkortat till Barncancerfonden.
Första året, 2002, var det 11 cyklister som cyklade. Idag är 
det 2100 cyklister från: Sverige, Danmark, Norge, Finland, 
Färöarna, Island, Tyskland och Schweiz som arbetat med att 
samla in pengar och donationer för att stödja de lokala 
välgörenhetsorganisationerna.

vi ställer inte in vi ställer om, dala-tour 2020 ”Hemester”

Nästa nummer av 

AnnonsKullan 
delas ut  5/8

manusstopp fredag 31/7 

Annonsera lokalt! 
AnnonsKullan hjälper dig att sprida ditt budskap! 
Du når alla hushåll i hela Älvdalens kommun, Sälen, 
Lillhärdal, delar av Mora samt till företag i Älvdalen. 
AnnonsKullan finns även tillgänglig via utlägg på 
lokala näringsställen. 
Den kan även läsas på www.annonskullan.se
Boka din annons på 0251-43131, 070-2538457,  evylena@telia.com
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www.annonskullan.se

Nästa nummer av AnnonsKullan

Manusstopp fredag 31 juli

delas ut  5 augusti

Älvdalens Färghandel
Dalgatan 89, Telefon: 0251-41800

Öppet: vardagar 9-17 (lunch 12-13), lördag 10-13
www.alvfarg.se

Se över skogen i sommar

Virkesköpare / skOGsrÅDGiVare 
THOMAS PERSSON 
070-344 92 78 • thomas.persson@bergkvistsiljan.com

TORBJÖRN ANDERSSON 
070-295 71 11 • torbjorn.andersson@bergkvistsiljan.com

OVE PETTERSSON 
070-565 21 55 • ove.pettersson@bergkvistsiljan.com

Det finns mycket att göra i skogen. Vi finns tillgäng-
liga hela sommaren, passa på att boka en tid med  
oss. Vi har nya idéer! Sågarna går för fullt och vi är  
i behov av timmer. Älvdalskontoret är verksamma  
i Älvdalen, Särna-Idre och i Härjedalen. Trevlig  
sommar önskar vi på Bergkvist Siljan Skog AB!

BERGKVIST SILJAN SKOG AB  •  DALGATAN 81C ÄLVDALEN  •  bergkvistsiljan.com

såg & Kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910

Röjsågar FS 460

 9290:-
inkl. 3 skärutrustningar!

           FS 410 

NU 7490:-
ord. pris 8490:-

kampaNjpriS

inkl. 3 skärutrustningar!
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0251-10700

Vi önskar 
alla kunder 

en härlig sommar!!!

Maria & Fanny

Välkommen tillbaka Fanny!!!
Från den 10/8 finns hon hos oss igen. 

I sommar stänger vi för semester 8/7 och är åter 3/8 

Semestertider!!

Öppettider: 
Mån-Fre 7-17, Lördag 9-14

0251-597330

Sp
ar

a 
an

no
ns

en

JÄLL  LOPPIS
Nallgården, Risbergsv. 7 i Loka, Älvdalen. Skyltat från RV70.

(HÖSKULLE LOPPIS)

sön  12/7   10-16 Bokens dag
sön  19/7   10-16 Barnens dag med djur
sön  26/7   10-16 Hantverk
sön   2/8   10-16 Skördetema
sön   9/8   10-16 Retrodag
sön 16/8   10-16 Fikabuffé

Försäljning av hembakat 
fika i mysig miljö.

Kavelgris, tunnbröd och bondsmör 
säljes i begränsat antal varje gång.

Se mer info om våra populära teman på Facebook ”Lokas Jäll Loppis”

Varmt välkomna!

Vi har i år öppet färre dagar då vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer 
och behöver vara flera i personalen på plats för att kunna bidra till en säker miljö. 
Vi kommer att släppa in Max 30 personer åt gången på loppisen, för att undvika 
köbildning i trånga passager. Fikat hålles separat så ta gärna en fika medan du 
väntar. Tänk på att hålla avstånden vid ev. köbildning och stanna hemma om du 
känner dig sjuk!        Följ oss på Facebook för mer info. 
Tillhör du riskgrupp? Ring Maria Andersson 070-1881440 så öppnar vi upp för 
privat visning för dig själv, din familj eller dina kompisar. 
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I vintras bad vi alla i Västerdalarna och Siljanområdet att tycka till om busstrafiken.
Vi fick många förslag, och utifrån dem har vi gjort en hel del förändringar, stora som små. 
Vi har skapat nya linjer, nya sträckningar och nya hållplatser. Vi har kortat restider och  

ökat antalet turer. Allt för att det ska bli enklare för dig att ta bussen dit du ska. 
 Den 17 augusti börjar vår nya tidtabell att gälla. Vill du veta hur just dina bussar går i höst?  

Gå in på dalatrafik.se/linjenyheter. Tack för hjälpen, och trevlig resa!

Hej, 17 augusti  
blir det enklare för 
dig att ta bussen.


