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AnnonsKullanAnnonsKullan

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

Öppettider 
alla dagar 8–21

 Fruktkorgar 
 ICA. Spanien/Italien.   

1 kg.   Klass 1.   

Jfr pris 15:00/kg.     

KortprisKortpris

   59  90 
 /kg 

 Nötfärs 
 ICA. Ursprung Sverige.   

Storpack.   Max 12% fetthalt.   

Jfr pris 59:90/kg.    

Max 2 köp/hushåll.  

Råvaror och recept 
i en färdig matkasse.

ica.se/olssons

Vi kan mat.
Du med.

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

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.

 Toalett-, 
Hushållspapper 
 Lambi.   6-pack, 4-pack.     

Jfr pris 16:66/förp.       

 Toalett-, 
Hushållspapper 

   50k   
  

 3  för

KortprisKortprisKortpris

10k    
2  för 

 Gräddglass 
 GB.   0,5 liter.     

Jfr pris 10:00/liter.    

Max 1 köp/hushåll.  

super  
klipp

 Läsk 
 Coca-Cola, Fanta, Sprite.   1,5 liter.   

  Jfr pris 6:67/liter + pant 2 kr.    

Max 2 köp/hushåll.  

super
klipp
super
klipp
super

 Läsk 

klipp

 10k   
 +pant KortprisKortpris

   15k   
 /st 

Falukorv
Siljans chark . 1 kg. 

köp 2 
betala 
för 1

Handla andra varor för 

minst 100 kr så får du köpa…
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Älvdalen
Onsdag 19 augusti
11.00   Andakt i Tallbacken. 
   Inga Persson och Christina Wermelin Elgbro.

Söndag 23 augusti
18.00   Gudstjänst i Älvdalens Kyrka.
   Inga Persson och Christina Wermelin Elgbro.

Måndag 24 augusti
13.00   Missionskretsen i Brittgården. (Terminstart)

Söndag 30 augusti
18.00   ”Stilla-ro”-gudstjänst i Älvdalens Kyrka.
   Inga Persson och Christina Wermelin Elgbro.

Måndag 31 augusti
10.30-11.30  Vagga gunga gå i Brittgården. (Terminstart)
11.30-13.00  Sopplunch i Brittgården.  (Terminstart)
13.00   Kyrkliga arbetskretsen i Brittgården. (Terminstart)

Onsdag 2 september
11.00   Andakt i Tallbacken. 
   Inga Persson och Christina Wermelin Elgbro.

                    Med reservation för eventuella ändringar.

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

Tisdag STÄNGT
www.svenskakyrkan.se/alvdalen

Evy & Lena

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: STUART Print
Distributör: Posten

AnnonsKullan är till för Dig 
som vill synas i norra Dalarna 

och södra Härjedalen!

Tryckt på bestruket papper - 
för syns skull...

Boka Din annons redan idag!
Tel: 0251-43131, 070-2538457

Mail: evylena@telia.com

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.

Söndag 23/8 kl 11.00  Samlingsgudstjänst med nattvard.
Söndag 30/8  kl 11.00  Bön och lovsång.

iessn til café & second hand, öppet: onsdag & fredag 10-16, torsdag 10-18

Så var vi där.... 
Mullret från motorfestivalen har 
tystnat. Rockabillymusiken har 
tonat bort. Glassen är uppäten. 
Parasollet nedfällt och ölen 
urdrucken. Semestern är för 
de flesta ett minne blott och 
sommaren är slut. Men man kan 
ju undra, har den ens börjat? 
”När dygnsmedeltemperaturen 
ligger någonstans mellan 0 och 10 
plusgrader är det höst” enligt den 
meteorologiska definitionen. I våra 
trakter brukar det ske runt den 
nittonde augusti. Idag alltså. Tycker 
nog att de flesta nätterna varit rätt 
kyliga ändå. Försöker minnas en 
ljum sommarnatt men hur vi än 
kliar oss i huvudet och tänker, så 
kan vi inte komma ihåg en enda. I 
alla fall inte det här året. Det känns 
lite som att det blev höst någon 
gång efter sista april där ungefär. 
Precis när vi stod där och sjöng 
”Sköna maj välkommen… nu så 
är det höst” ..eller hur går texten 
nu igen? Har vi blivit lurade på 
sommaren? Och i så fall, av vem. 
Kan det vara av mannen som med 
händerna hårt sammanflätade på 
ryggen, moloket går tre steg bakom 
sin hustru och lystet tittar på oss 
där vi sitter i solen och äter glass, 
innan han med en suck knallar efter 
frun som firar semestern i butik 
efter butik. Kan det vara han som 
känner sig snuvad på den svenska 
sommaren, som tagit den, stoppat 
ner den i fickan på sina nya, två 
storlekar för stora sommarbyxor, 
för att plocka fram den senare 
och njuta av den som han vill. 
Tja, kanske. Vad vet vi! Men att 
sommaren, kallaste skitsommaren i 
mannaminne, eller vad vi nu väljer 
att kalla den, går mot sitt slut det 
är vi i alla fall säkra på. Och än så 
länge så verkar det ju bli en fin höst 
så nu tar vi nya friska tag mot nästa 
årstid. Fram med gummistövlar och 
bärplockare. Ut i skog och mark 
och ta för er av vad som bjuds. Eller 
fortsätt att sippa runt i sandalerna, 
klara er från myggbett, fästingar 
och hemska möten med spindlar 
och allt som lurar i skogen. Luta er 
tillbaka, njut av höstsolen och köp 
istället bär och svamp med någon 
som gillar att plocka mer än vad de 
behöver.   
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Jag är i Brunnsberg 29/8 - 3/9
Det går bra att boka tid redan nu!

Onsdagen den 2 september kl 19.00
Startar Kyrkokören för terminen 

i Kyrkan
Gamla och nya medlemmar 

hälsas varmt välkomna

För mer information, kontakta 
Christina Wermelin Elgbro
Telefon: 070-252 14 88

Körstart

Vatten och avlopp i Älvdalens kommun

Älvdalens kommun

Älvdalens kommun bjuder in allmänheten  
till dialog kring arbetet med VA-planen  

(vatten- och avloppsplanen).

Välkommen till möten på följande orter:
18 augusti Kulturhuset, Idre 18:00-20:00
20 augusti Bion, Älvdalen 18:00-20:00
25 augusti Bion, Älvdalen 18:00-20:00
27 augusti Kyrkbacksgården, Särna 18:00-20:00

Planen beräknas vara klar under våren 2016  
och vi är nu mitt inne i arbetet. Representanter för 

Älvdalens kommun och NODAVA berättar varför vi tar 
fram en VA-plan och hur vi arbetar. Men framförallt 

vill vi träffa er för att höra era funderingar kring vatten 
och avlopp. Detta för att kunna göra en så bra plan 

som möjligt! 

Vi bjuder på fika! 

Information och dialog kring

För anmälan och information kontakta:
Älvdalens kommun  
Kontaktcenter
Tel: 0251-313 00
E-post: kommun@alvdalen.se

ordnar:
  Hemlig resa 3 september
  Mamma Mia i Helsingfors 
  26 - 29 oktober

Frågor om resorna kontakta 
Gunvor Sundberg
Anmälan till Gunvor Sundberg 
senast 25 augusti
0251-10712, 070-266 39 27
sundberg.lgs@telia.com

*
*

Höstvandring från Vålberg till 
Rämma den 27 augusti.
Samling på Sockenplan 9.30 
för samåkning.
Eller åk direkt till Rämma 
och var med på en vandring i 
fäboden.
Anmälan till Rolf Olander
0251-10657, 070 26 09 731
svea.olander@gmail.com

VARJE DAG INSJUKNAR 
70 PERSONER I DEMENS

STÖD FORSKNINGEN,
BLI MÅNADSGIVARE

Alzheimers sjukdom är 
den vanligaste formen av 

demenssjukdom.

Alzheimer är en 
obotlig sjukdom.

Allt fler unga 
får diagnosen 

alzheimer.

Ca 2000 svenska barn 
växer upp med en 

demenssjuk förälder.

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

Nästa nummer  
2/9

Manusstopp  
fredag 28/8
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   Köpes   Sökes
huS KöPES 
Äldre fristående bostadshus 
i Älvdalen. 
072-555 13 34

Sorgtack
Ett Stort Tack till alla som på 
olika sätt hedrat minnet av 

vår älskade 

Mickel Erik Ingvar Eriksson 
Även ett Stort Tack 

till hemtjänsten, korttids 
och avd.2 för all vård och 

omsorg av honom.

Gunborg
barnen med familjer

   Säljes

hyr FlyTVÄST      10:-/dygn

hyr PArTyTÄlT 1500:-/3 dygn

räddningstjänsten
Brandstation

Älvdalen

Söker gård i Älvdalens 
kommun. Arrende eller hyra 
omgående för långtid.
2-5 ha betesmark och plats 
för djur. Avskilt och enkel 
standard inget problem.

ring Elisabeth på 
0706831410

  Tack!

Torbjörn och Niklas

Tusen tack alla besökare, funktionärer, 
föreningar, företag och andra 

samarbetspartners för allt Ert stöd och 
hjälp under årets Musik & Motorfestival!

Loka Jaktvårdsförening
Årsmöte 27/8 kl.19oo 

i Loka Bystuga
Ärenden enligt stadgarna

Välkomna!

ANSLAG TILL IDROTTS- OCH FÖRENINGSVERKSAMHET

Älvdalens Besparingsskog har för år 2015 anslagit medel för sponsring med 
reklamavtal. 
Idrotts- och föreningsverksamhet i första hand till ungdomsverksamhet 
i Älvdalens socken. 
 
Till ansökan skall bifogas redogörelse för verksamhetens omfattning samt 
räkenskapsredogörelse. 
Uppge även clearing- och kontonummer i bank, plusgiro eller bankgiro, samt 
föreningens adress.

Ansökningsblankett finns på vår hemsida www.besparingsskogen.se  Blanketter

Ansökan om stöd till nämnd verksamhet skall vara

tillhanda senast den 1 september 2015     

ÄLVDALENS BESpARINGSSKOG
BOx 65
79622 ÄLVDALEN

ÄLVDALENS BESPARINGSSKOG

PEllETSBrÄNNArE 
Thermia. Matarskruv 3m,  
pelletsbehållare. 
0708-53 03 18

Förbokade biljetter finns nu att lösas ut hos ErJa. 
OBS! Ej utlösta biljetter efter 10 september, 
säljes vidare!

3 & 10 oktober

Moped: Agneta Danielsson.
T-Shirt: Lasse Jansson, 
Sven-Olov Örjas, Jens Backlund

Vinnare 
i moped-
lotteriet

Manusstopp 
fredag 28/82/9Nästa 

nummer
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Örjasv. 10 Mora. Tel 0250-71000, 0253-10176

www.moraglas.se

0250-

JÄLL-LOPPIS 
i LOKA

SöndAg 31/8 
öppet 10.00-15.00

Nytt, gammalt, tunnbröd, 
kavelgris, bondsmör.

Skyltat från väg 70.

Välkomna!

• Försäljning
• Reservdelar
• Tillbehör
• Service
• Reparationer

Mån - ons - fre  kl. 08.00 - 17.00. Lunchstängt kl. 12.00 - 13.00. 
Övrig tid ring: 070-648 33 43, Håkan Öjmar kl. 08.00 - 20.00

Mossvägen 20, Örjastäppan, Mora • 0250-174 00
OBS! Nya öppet-

tider i butiken
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ll Älvdalens
Sim- och Ishall 

Öppettider fr.o.m. vecka 34 

Måndag Stängt
Tisdag - torsdag kl. 13:00-19:00
Fredag - söndag kl. 10:00-16:00

Onsdag: Vuxensim kl. 19:00-20:30
Torsdag: Morgonsim kl. 07:00-09:30

Nu startar vi höstens kursverksamhet
Minisim 2-3 år, simlekis 3-4 år, simskola från 6 år
och vuxensimskola från 16 år.
Anmälan tas emot fr.o.m. 1 september klockan 13:00 via
telefon 0251-312 85.

Allmänhetens åkning i ishallen
För aktuella tider, se webbplatsen eller ring.

Varmt välkomna!
Tel: 0251-312 83   Webb: www.alvdalen.se
E-mail: simhall.ishall@alvdalen.se

Älvdalens biograf, torsdag 3 sept kl 19.00
förköp: biblioteket 0251-31 270

Mer info: http://scenkonstportalen.riksteatern.se/produktion/286

Öppettider: Måndag till Fredag 10.00-18.00, Lördag 10.00-15.00, Söndag stängt

För Blommor, Plantor, delikatesser från Sverige.

Dalgatan 101
79230 Älvdalen
tel 0251-32032

Välkomna!FJÄRIL
hos oss 

kan Ni  beställa 
Dop, Bröllop och 

Begravningsbukett.

BOLLKRYSS  
70:- st  
2 för 125:-

VISSA FRÅGOR 
HAR INGA 

ENKLA SVAR.
Varje dag blir vi kontaktade av ensamma 

och utsatta unga som vill att någon  
vuxen tar dem på allvar. Smsa bris50  
till 729 09 så ger du 50 kronor och 

hjälper oss att fortsätta svara.
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Älvdalens Färghandel
Dalgatan 89, Telefon: 0251-41800
Öppet: vardagar 9-18, lördag 10-13

Hos oss får du alltid 
minst 30% rabatt på 

Nordsjö 10 lit
lördag 22/8 

StÄNGt
Grattis till Marie Öhrn och 
Anders Garcia som vann 

presentkort på Nordsjö Färg för 
6000:- i vår sommartävling.

Leksands IF - Mora IK
i Älvdalens Ishall

Tisdag 25 augusti kl 19.00

        f  SErVErINGSTÄlT  f
Biljettinfo:
0251-412 41

VÄLKOMMEN TILL
HOTELL ÄLVDALEN

LUNCHÖPPET: 
MÅNDAG - FREDAG  

KL. 11-14

LÖRDAG - SÖNDAG

KL. 12.14.30

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

RING OCH BOKA 

BORD! 0251-10500

VÄLKOMNA!

Vi gör ett litet uppehåll  
med våra temabuffér 
 och After work och  
återkommer med  

dessa from  
den 12 september.

 LÖRDAG 22/8 Helgbuffé

LÖRDAG 29/8 Abonnerat  
i restaurangen  

HELA DAGEN OCH  
KVÄLLEN (ingen lunch)

LÖRDAG 5/9 Helgbuffé

LÖRDAG 12/9  
TEMABUFFÈ: Medelhav


