
Dikeskanten 8, 796 30 Älvdalen Tel 0251-431 31 070-253 84 57
www.annonskullan.se      
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AnnonsKullanAnnonsKullan

AnnonsKullan - för dig som vill annonsera i norra Dalarna och södra Härjedalen.
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Olssons
Öppet alla dagar  9–20

Priserna gäller vecka 18 t o m söndag 3/5-15. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

Råvaror och recept 
i en färdig matkasse.

ica.se/olssons

Vi kan mat.
Du med.

Råvaror och recept Råvaror och recept Råvaror och recept 
i en färdig matkasse.i en färdig matkasse.i en färdig matkasse.

Vi kan mat.Vi kan mat.Vi kan mat.
Du med.

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

 Hushållsost 
 Arla.   ca 1,1-2,2 kg.   

Fetthalt 17-26%.   

Jfr pris 39:90/kg. 

  Max 1 köp/hushåll.  

 Jordgubbar i ask 
 Spanien/Italien. 

  250 g.   Klass 1.   

Jfr pris 40:00/kg.     

Dela 
glöden

På ica.se har vi samlat våra bästa recept.

 Marinerad  
grillskiva
 Siljans Chark.   

2-pack, Ca 300 g.     

   Jfr pris 79:90/kg.    

glöden
På ica.se har vi samlat våra bästa recept.

glöden
På ica.se har vi samlat våra bästa recept.

glöden

 Marinerad  

 Jordgubbar i ask  Jordgubbar i ask 

   10k   
 /st 

KortprisKortpris

   10k   
 /st 

 Hushållsost 

   39  90 
 /kg 

 Grillkorv 
 Siljans Chark. 

  10-pack, 400 g.     

   Jfr pris 43:75/kg.    

 35k   
 2 för 

  

2-pack, Ca 300 g.     

   Jfr pris 79:90/kg.    

   Jfr pris 43:75/kg.    

 Revbensspjäll 
 ICA. Ursprung Sverige.   
Ca 800 g.   Tjocka. Knäckta. 
Framdelskött av gris.   Jfr pris 29:90/kg.    
Max 2 köp/hushåll.  

   Jfr pris 79:90/kg.       Jfr pris 79:90/kg.    

 Revbensspjäll 
 ICA. Ursprung Sverige.   
Ca 800 g.   Tjocka. Knäckta. 
Framdelskött av gris.   Jfr pris 29:90/kg.    

   29  90 
 /kg 

 Korvbröd 
 ICA.   300 g. 8-pack.   Surdeg.   

Jfr pris 33:33/kg.    

Max 2 köp/hushåll.  

 79  90 
 /kg 

Första maj 
har vi öppet 11–20. 
I övrigt öppet som vanligt 9–20.
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Älvdalen
Torsdag 30 april 
9.00-12.00   Öppna förskolan i Brittgården.
19.00   Kyrkokören sjunger in våren på Tingshustrappan. 
   (Älvdalens Sockenbibliotek)                             /se annons/

Söndag 3 maj     
11.00   Gudstjänst i Älvdalens Kyrka. 
   Ulf Jonsson och Christina Wermelin Elgbro.

Måndag 4 maj
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 (för barn i årskurs 1-6)

Tisdag 5 maj
12.15   Lunchmusik i Kyrkan.  /se annons/
19.00   Meditation i Älvdalens Kyrka.

Onsdag 6 maj
11.00   Andakt i Tallbacken. 
   Ulf Jonsson och Christina Wermelin Elgbro.

Torsdag 7 maj
9.00-12.00   Öppna förskolan i Brittgården.
18.30-20.00  Öppet samtal om livet och tron, i Brittgården.
   Samtalsledare: Inga Persson.

Söndag 10 maj
15.00   Familjegudstjänst  i Älvdalens Kyrka. 
   Inga Persson och Elisabeth Sjödin. 

Måndag 11 maj
10.30-11.30  Vagga gunga gå i Brittgården.
11.30-13.00  Sopplunch i Brittgården.  
13.00   Kyrkliga arbetskretsen i Brittgården. 
15.15-16.45  Måndagskul i Brittgården (för barn i årskurs 1-6)

Tisdag 12 maj
11.00   Sångstund i Stugan på Furuvägen.
18.30   Temakväll i Brittgården. ”Hur blir mina barn läsare?” 
    Föreläsare: Johan Unenge        /Familjenätet/
19.00   Meditation i Älvdalens Kyrka.
   

Åsens Kapell
Söndag 3 maj
14.00   Nattvardsgudstjänst i Åsens Kapell.
   Ulf Jonsson och Christina Wermelin Elgbro.

                    Med reservation för eventuella ändringar.

Församlingsexpedition i Brittgården
Tel: 0251-431 40 Måndag, Onsdag-Fredag 10.00-12.00

 Hemsida: www.svenskakyrkan.se/alvdalen 
Evy & Lena

Föreläsare. Johan Unenge  

 

Det är viktigt att ha ett mål och 
för att komma dit ska man ha 
en tydlig målbild i sitt huvud. 
Att hela tiden sträva mot nya 
mål är det bästa man kan 
använda sin tid här i livet till. 
Förändra, förbättra och sikta 
mot stjärnorna. Utveckla dig 
själv. Hela tiden. Ha flera bollar i 
luften och om det blir för mycket 
så gå en kurs i stresshantering. 
Det är jättebra! Ju mer man 
har att göra och ju mindre tid 
man har för att ligga på soffan 
och göra ingenting så desto 
mer beundrad blir man. Om 
man får frågan vad man har 
för mål och man som svar på 
den frågan säger att man inte 
har nåt speciellt mål, att man 
trivs bra som det är, mår bra 
och faktiskt känner sig riktigt 
nöjd med livet som det är just 
nu så blir man ofta mött med 
lite misstänksamhet. Som att 
man vore lite dum i huvudet 
helt enkelt. Är människan nöjd 
eller vad säger hon?! Det måste 
ju vara nåt allvarligt fel på 
personen. Kan man inte få slippa 
ha jättestora mål hela tiden? 
Just nu är målet att få iväg den 
här spalten så den hinner med 
i AnnonsKullan före ”dedline”, 
som var för fem minuter sen. 
Det blir lite svårt men har du 
just läst den så hann den med, 
även denna gång! Glöm inte 
bort att njuta lite då och då. 
Sitt stilla så solen hinner med 
att ge dig några nya fräknar på 
näsan. Passa på! Vi har nämligen 
noterat att skatorna bygger sina 
bon långt ner bland trädgrenarna 
i år, så det finns risk för att det 
regnar hela sommaren! Men det 
kan också vara så att de bara 
luras. Man kan aldrig så noga 
veta. Vårt mål är i alla fall att ta 
vara på solglimtarna. Varendaste 
en.   
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Stöd ÄlvdalensBaptistförsamlings ungdomsarbete och övrig verksamhet genom en gåvatill 
Älvdalens Baptistförsamlings minnesfond PG 28 73 51-1 Tel. 070-6851994

Besök gärna vår hemsida  www.salemkapellet.se

Predikoturer för Älvdalens Baptistförsamling Salem.
Sön 3/5 kl 16.00 Sånggudstjänst.
Ons 6/5 kl 13.00 Dorkas.
Sön 10/5 kl 16.00 Fairtradegudstjänst, Kersti Vikström. 
   Sång av ungdomarna i församlingen.

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 i Älvdalen, Mora och Orsa. 
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: Centrumtryck
Distributör: Posten

TRÄNINGS

glädje

TRÄNA FÖR 1 KRONA OM DAGEN HELA SOMMAREN! 
Dessutom kan du träna på alla Travelpass-anslutna 
träningsanläggningar världen över.

– Håll igång hela sommaren med oss!

Erbjudandet gäller vid tecknande av Clubmedlemskap t.o.m. 
31 juli 2015 och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

KROPPEN GILLAR ATT TRÄNA 

ÄVEN PÅ sommaren!

Brudtallsvägen 4, Mora 
Ribbholmsvägen 27, Älvdalen
0250-129 00 www.classgym.se

har ÖPPNaT!

Öppet:
Vardag 13-18
Lördag 10-14

Välkomna!

Vi finns på Anna-Lena 073-0614930
Conny 070-2525517

Blommor och 
mycket annat!

       1 maj stängt!

Älvdalens församling söker gravrättsinnehavare till 
gravplatser på Älvdalens kyrkogårdar.
Huvudmannen för begravningsverksamheten är skyldig 
att föra gravbok eller gravregister där det ska anges 
namn, personnummer och adress på den/dem som 
gravplatsen upplåtits, överlåtits eller gått över till. 
Det innebär att huvudmannen ska föra register över 
gravrättsinnehavarna.
De gravar som berörs av denna delgivning kommer 
fr.o.m. våren 2015 att bli försedda med en skylt med 
uppmaningen att kontakta kyrkogårdsförvaltningen.
Du som vill veta om denna delgivning berör dig eller om 
du verkligen är antecknad som gravrättsinnehavare ska 
kontakta Älvdalens församling.

     Vaktmästare kyrkogården    070-3203297
     Församlingsexpedition         0251-43140

Får inte huvudmannen kontakt med anhöriga finns 
risk för att gravplatsen kommer att betraktas som 
återlämnad till huvudmannen. Detta kan medföra att 
gravanordningen tas bort.

         Älvdalens församling.

Viktig information

Vill Du vara med du som är 8-10 år?

Kollot är gratis!
Anmäl dig senast 22 maj till: 
Salem Box 67, 796 22 Älvdalen
alvdalens.baptistforsamling@telia.com
Upplysningar: Pege Andersson tel: 0251- 311 42

Team Stefan – fonden inbjuder till

Fäbodkollo i Brindberg  2015
(begränsat antal platser)

23 - 28 juni 
27 juli - 1 augusti

Nästa nummer

13 maj
Manusstopp fredag 8/5
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Naturen skyndar 
sig aldrig, ändå blir 
allting utfört... 
                                     Lao Tzu

Fredagar udda veckor
kommer jag till

Älvdalen 11.00-18.00
(mitt emot biografen)

Hjärtligt Välkomna!
Även beställningar per telefon: 

070-752 06 14

Grattis

Älvdalens IF Skidor 
inbjuder alla medlemmar till 

årsmötesförhandlingar för 
säsongen 2014-2015

Plats:
Lokalen 9 juni kl. 19.00
Ärenden enligt stadgarna.

Handlingar finns på kansliet 
fr. o . m 2015-06-01

Eventuella motioner ska vara 
kansliet tillhanda senast 26 maj.

Efter avslutade förhandlingar, bjuder 
föreningen på enklare förtäring.

Varmt välkommen!

Kallelse till 
Årsmöte

Våra dieselsponsorer:
Älvdalsfrakt AB, Jon Hedlund
Mats Karlsson Schakt AB, Göran Karlsson

Cramo i Mora för lån av kompressor och pump

Ett stort TACK från Älvdalens IF Skidor 
till:
Spårpersonalen för ett fantastiskt arbete 

vid Rännkölen och skidstadion 
under den gångna säsongen.

Älvdalens Kommunbyaråd

Kallelse till årsmöte
i Särnahedens bystuga. 
Lördagen den 9 maj 2015 

kl. 10.00 - 14.00 (fika från kl 09.45)
Lunch  kl. 12.00. Avslutningsfika kl. 14.00
Utdrag från dagordningen:
• Frågestund och samtal om Kommunbyarådets möjligheter.
• Förslag från styrelsen om stadgeändring.
• Sedvanliga årsmöteshandlingar.

Välkomna till en intressant dag!/Styrelsen

Finaste Arvid
6 maj fyller du 1 år

 Ett stort grattis 
önskar

Mamma och Pappa
Mormor och Morfar

Många grattiskramar till 
vår älskade 

Lina Garbergs 
som fyller 10 år den 5 maj.

Vi passar också på att 
gratulera Linas mamma 

Ingela Garbergs som 
har födelsedag den 2 maj.

Vi som grattar är 
hela släkten genom

Hjördis & Anselm i Lillhärdal

Tyvärr föll det bort några sponsorer i 
vår Tack-annons i förra numret. 

Stort TACK även till  
•Stora Enso  •Cafe Dalgatan 118

•Festins •Emmas Optik 
      för generös sponsring vid Älvdalsnappet 2015!!
   Älvdalens SFK

Vad tycker du om Älvdalens kommun?

Älvdalens kommun

Älvdalens kommun genomför just nu en 
medborgarundersökning tillsammans med SCB 
(Statistiska Centralbyrån). 600 personer boende i 
Älvdalens kommun har slumpmässigt blivit utvalda att 
delta i undersökningen. Kanske har du fått en enkät i 
din brevlåda?  
 
För kommunens del så är det mycket värdefullt att få 
en hög svarsfrekvens. Vi hoppas att du tar dig tid att 
svara på frågorna! Alla svar är anonyma.  
 
På detta sätt bidrar du med underlag åt 
Älvdalens kommun i arbetet med att förbättra för 
invånarna. 
 
Tillsammans kan vi göra en bra kommun ännu bättre! 

Stort tack för din medverkan!

Peter Egardt
Kommunstyrelsens ordförande

informerar

Älvdalens kommun 
Box 100, 796 22 Älvdalen
Tel. 0251-313 00  
E-post: kommun@alvdalen.se
Hemsida: www.alvdalen.se
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Hyr FLyTVÄST      10:-/dygn

Hyr PArTyTÄLT 1500:-/3 dygn

räddningstjänsten
Brandstation

Älvdalen

Beställ nu!
www.Kerstins-musikrum.se
        eller 070-386 03 88 
             Har F-skattsedel
       Säljes även på ErJa

Ny barnskiva!
 “Kommer mamma snart?”
Kerstin Forslund & Olle Nyberg

Möjlighet till RUT-avdrag kan finnas.

VÅRSTÄDNING i 
TRÄDGÅRDEN?

Salems sociala företag 
-iessn til-  kommer gärna 
och krattar, klipper gräs 
eller häckar, kör bort skräp, 
städar uthus m.m. i Älvdalen 
med omnejd.
Ring för prisuppgift och 
bokning:  0251-100 01

Björkved & Blandved 
enligt era önskemål.
all ved är avverkad under vintern 14/15

Minst 15 kubik = FrI FrakT
     (inom 12 mils avstånd från Älvdalen)

Ved i Blyberg
Beställ din ved nU

Finns även möjlighet till delbetalning.

Kjell 076-800 89 96

Jag är i Brunnsberg 9-14 maj
Det går bra att boka tid redan nu!

våRpReMiäR!
1 maj kl 12.00 
Norra Parken

Nästa nummer  13 maj
Manusstopp  fredag 8/5

www.alvdalsfoto.se
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Få prisförslag på service eller reparation.
Delbetala räntefritt!

Vi har:
•AC-maskin
•Däckmaskiner
•Avgasmätare
•Bromsprovare
•Framvagnsinställare
•Dator som läser av 
 felminnet på bilar
•Sky- och saxliftar
•Presentkort - valfri summa

Kom till oss och laga/fyll AC.n i bilen.

Hör av dig!
ring oss på: 0251-10185

Maila oss på:  festins@telia.com 
Kolla in våran hemsida:  www.festins.se

Vi utför även:
•Maskintraileruppdrag
•Husflytt med mobil-
 kranar och trailer
•Bärgningsuppdrag 
 åt Assistancekåren
•Skogsbärgning 
  med specialtraktorer

Våren är här!

Tingshusparken 
i Älvdalen kl 14-16

FAMiLjeDAg 
1 Maj

Tipspromenad 
Korvgrillning & Fika
Ponnyridning 
Fiskdamm m.m.

Musik: Gubbar med keps
Tal av:

 Hans Unander, riksdagsledamot
Malin Djuse, ungdomssekreterare på LO 

och Peter Egardt 

Välkomna!

   Nu gör vi 
plats för årets modeller!

UtförsäljNiNg
av kvarvarande 

gräsklippare och röjsågar
Såg & Kedjeservice

Hagalundsvägen 1• 0251-10910

Var 4:e sekund drabbas 
någon i Världen aV
demenssjukdom

ge en gåVa 
Tel: 020-30 11 30,
www.alzheimerfonden.se
PG: 90 11 19-8, BG: 901-1198

Hjälp Forskarna att stoppa Vår nya Folksjukdom
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Örjasv. 10 Mora. Tel 0250-71000, 0253-10176

www.moraglas.se

0250-

   

INGA KOMPROMISSER!

•  NUMMER 1 inom säkerhet, bränsleekonomi och kvalitet 
enligt europeiska konsumenter(1)

•  20% LÄNGRE LIVSLÄNGD jämfört med de främsta premium-
märkena på den europeiska marknaden(2)

• Välkänt för sin SPETSKOMPETENS INOM TEKNOLOGI (3)(4)

www.michelin.se

(1) Studie utförd 2013 av Millward Brown bland mer än 5 000 konsumenter på de fem största europeiska marknaderna. (2) I genomsnitt, jämfört med de främsta konkurrenterna på 
den europeiska marknaden, baserat på de vanligaste dimensionerna. Tester utförda av TÜV SÜD 2010-2011, DEKRA 2009-2014 & AutoBild 2011-2014. (3) Det mest erkända varumärket 
avseende avancerad däckteknologi enligt europeiska konsumenter. Studie utförd 2013 av Millward Brown bland mer än 5 000 konsumenter på de fem största europeiska marknaderna. 
(4) Michelin – Offi ciell samarbetspartner med Porsche inom utveckling.

Mer prestanda i varje däck

Michelin_ToP_2015_210x297.indd   1 2015-02-10   10:33

Köp dina Michelin och BFGoodrich däck hos 

Heeds Bil och Vulk AB
Snickarvägen 7 • 796 30 Älvdalen

Tel 0251-10800    

VAR 4:E SEKUND 
DRABBAS NÅGON
I VÄRLDEN AV
DEMENSSJUKDOM

GE EN GÅVA
Tel: 020-30 11 30,
www.alzheimerfonden.se
PG: 90 11 19-8, BG: 901-1198

HJÄLP OSS ATT STOPPA VÅR NYA FOLKSJUKDOM

info@byggv.se
Gilla oss på Facebook!

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

Besök även
www.bolist.se
www.elkedjan.se

Vi har raketerna 
inför Valborg!

Välkomna in !

från Hanssons Fyrverkerier

Inget aprilskämt!
Utförsäljningen 

fortsätter!

Sven Larssons Herrekipering 
Dalgatan 146, Älvdalen,Tel. 0251-10058

HiLSiNGER m.m.

av Damkläder mm

Hjälp oss att hålla Sverige rent
Lämna ditt bidrag på vårt 90-konto,  
PlusGiro 90 02 81-7 
Läs mer om oss på www.hsr.se

Dalgatan 77 • 0251-105 00  
• www.hotellalvdalen.se

After Work 
FREDAGAR 18-21 

1/5   Husets burgare  
 Fläskfilé
8/5   Utgår (simläger) 
15/5 Husets burgare 
 Ceasarsallad

159:- inkl. öl/vin/cider/
alkholfritt alt. 

TUSEN TACK!
 
Till utställare, besökare 
och medarbetare för en 
fantastisk mässa!
 

Temabufféer 

LÖRDAGAR 18-21 
 
2/5 Buffé med gäst- 
 kock
9/5 Utgår (simläger)
16/5 Medelhavsbuffé
23/5 Filébuffé
30/5 Asiatisk buffé

Bords- 
bokning 
105 00
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www.nodava.se

Som grovavfall räknas till exempel möbler, kylskåp, 
vitvaror, däck, TV-apparater, metallskrot och farligt avfall.   

Inför insamlingen, tänk gärna på detta:
Den här insamlingen är ett komplement till er återvinnings-
central (ÅVC), vilket innebär att vi har begränsat med 
plats för avfallet. Större mängder grovavfall får man därför 
själv transportera till ÅVC:n eller beställa hämtning enligt 
ordinarie taxa.

Avfallet lämnar ni till oss när vi är på plats, och bara på 
de ställen som anges här nedan. Övriga tider, när vi 
inte åker runt och samlar in, lämnar ni grovavfall till er ÅVC.

Väl mött på plats och välkomna!

NU KOMMER VI OCH HÄMTAR DITT GROVAVFALL

Har ni några funderingar så tveka inte att höra av er till NODAVA, tel. kundtjänst 020-55 27 00.

www.nodava.se

NODAVA AB - Norra Dalarna Vatten & Avfall, är ett kommu-
nalt bolag som bildades den 1 juli 2010 och ägs gemen-
samt av Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. NODAVA 
ansvarar för verksamheterna vatten och avlopp samt avfall 
och återvinning.

Vi söker nu till vår va-avdelning, 

1 Arbetsledare distribution VA 
med arbetsledning av personal i både Orsa och Älvdalen 
med stationering i Orsa. Information om tjänsten finns på 
vår hemsida.

Frågor? Ring 020-55 27 00 (kl 08.00-15.00)

Sista ansökningsdag 2011-01-31.

LÖRDAG 9 MAJ 2015
ORT PLATS TID
Åsen        Bystugan 08:00-09:00
Evertsberg Bygdegården 10:30-11:30
Garberg Gamla ÅVS:en           Ring för hämtning!
Blyberg Bystugan Ring för hämtning!
Rånäs Infarten till Glysjön  Ring för hämtning!
Hållbovallen Gamla ÅVS:en Ring för hämtning!
Nornäs Badplatsen 09:30-10:30
Tyrinäs Vid bagarstugan Ring för hämtning!
Lövnäs Korsningen Sälenvägen 11:15-12:00
  /Nornäsvägen 

Älvdalen

ÅVC  -Återvinningscentral för grovafall m.m
ÅVS  -Återvinningsstation för förpackningar & tidningar
CUS  -Central uppsamlingsplats för avfall

ÄLVDALEN - Tennvägen SÄRNA - Industriområdet IDRE - Dalsbovägen ind. område

Måndag 10-19 Måndag 12-18 Måndag stängt

Tisdag stängt Tisdag stängt Tisdag 10-18

Onsdag 14-17 Onsdag 13-16 Onsdag stängt

Torsdag 10-19 (Valborgsmässoafton 10-16) Torsdag stängt Torsdag 13-16

Fredag stängt Fredag stängt Fredag stängt

Lördag, se nedan Lördag, se nedan Lördag, se nedan

Lördag 13-16 Lördag 9-12 Lördag 13-16

ÖPPETTIDER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALERNA:

Första helgfria lördagen i varje månad året om, samt varje lördag 25 april-23 maj

Dag före röd dag stänger vi kl 16

LÖRDAG 16 MAJ 2015
ORT PLATS  TID
Grövelsjön Skoterparkeringen  Ring för hämtning!
Storsätern ÅVS, reningsverket  08:00-08:30
Sågliden Korsningen till Björnliden  Ring för hämtning!
Flötningen ÅVS  10:30-11:00
Drevdagen Korsning norr om Borgåbron  12:00-13 00                                                           
Foskros ÅVS  Ring för hämtning!
Gördalen CUS  08:00-08:30
Tjärnvallen Mitt i byn  Ring för hämtning!
Mörkret CUS  09:30-10:00
Fjätervålen Nedanför skidbacken  11:30-12:00
Storfjäten CUS  Ring för hämtning!
Lillfjäten Restaurangen i korsningen  Ring för hämtning!
Öjvassla CUS  Ring för hämtning!

Idre-Särna
Grövelsjön


