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Vi på Älvdalens Köpmangata har nu genomfört en renovering av 
Älvpromenaden från norra delen av campingen till Storbrottsberget. 

Vi har grusat upp huvudstigarna med ett bra pinnmo makadam, byggt 
nya utomhusgym, broar och det kommer även att bli rastplatser på 
några ställen.En ca 20 meter lång bro byggs även över Kattdränkan den 
kommer att få en liten balkong så man kan sätta sig och vila eller bara 
njuta en stund.

Älvpromenaden

Vilka har utfört detta :
Tomas Pettersson, Dalaskog och Gärdesgårdar  har utfört 
byggnationerna av broar och utomhusgym.
Byggmäster i Älvdalen AB 2 st broar.
Mats Leanderssons Åkeri AB, 
Gustafssons Åkeri och TS Schakt AB 
har utfört transporter.
BoBo Backlund har planerat projektet samt utfört markarbeten 
med inhyrd lastmaskin från Såg & Kedjeservice AB.

Allt detta har kunnat genomföras 
tack vare ett samarbete med :
Älvdalens köpmangata
Älvdalens besparingsskog
Älvdalens Kommun
Alla markägare
Fortum Generation AB
Trängslets vattenregleringsfond

Önskar och hoppas att alla skall ha stor 
glädje av vårat sport & rekreationsområde 

Med Vänliga Hälsningar

BoBo Backlund

I det här området har 
Älvdalens kyrka en 
marksträcka som de 
kommer att ombesörja 
själva.

Prästholmen kommer 
jag att ta mej an när 
vattennivån tillåter.
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Älvdalen
Onsdag 16 september
11.00   Andakt i Tallbacken. 
   Ulf Jonsson och Christina Wermelin Elgbro.

Torsdag 17 september
9.00-12.00  Öppna förskolan i Brittgården.
19.00   Konsert i Älvdalens kyrka. /se annons/

Söndag 20 september
14.00   Sammanlyst till Jubileumsgudstjänst i Nornäs kapell. /se annons/

Måndag 21 september
10.30-11.30  Vagga gunga gå i Brittgården. 
11.30-13.00  Sopplunch i Brittgården.  
13.00   Älvdalens Missionskrets i Brittgården. 
15.15-16.45  Måndagskul i Brittgården. /för barn i årskurs 1-6/

Tisdag 22 september
18.30-19.30   Meditation i Älvdalens Kyrka.

Torsdag 24 september
9.00-12.00  Öppna förskolan i Brittgården.
15.30   Konfirmander i Brittgården. (terminstart)
18.30-20.00  Öppet samtal om liv och tro, i Brittgården. 
   Samtalsledare: Inga Persson.   

Söndag 27 september
18.00   Musikgudstjänst i Älvdalens Kyrka.
   Ulf Jonsson -bas,  Christina Wermelin Elgbro -piano, 
   Clas Elgbro -gitarr.

Måndag 28 september
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 29 september
18.30-19.30   Meditation i Älvdalens Kyrka.

Onsdag 30 september
9.30 -10.30   Sång med dagbarn i Tallbacken. 
   Clas Elgbro och Malin Pettersson-Lindgren.

Åsens Kapell
Tisdag 22 september
11.00   Åsens kyrkliga arbetskrets i Knutsstugan. 

Nornäs Kapell
Söndag 20 september
14.00   Sammanlyst till Jubileumsgudstjänst i Nornäs kapell. /se annons/

                    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,  Tisdag STÄNGT

www.svenskakyrkan.se/alvdalenEvy & Lena

Alla årstider har sin charm sägs 
det. Och de har också sina alldeles 
egna tecken för att visa att de är 
på gång. Gula löv i all ära men det 
säkraste tecknet för att hösten har 
gjort entré är väl ändå brevet från 
skolan om huvudlössens intrång. 
Citat; ”När vi från skolan skickar 
ut denna information så finns 
det barn i skolan eller förskolan 
som har huvudlöss” Var kommer 
de ifrån? Huvudlössen. Och var 
håller de till på sommarlovet? Är 
de på kollo? Ligger de i dvala? 
Var är de, och hur kan de veta 
när skolorna börjar? Gömmer de 
sig under soffan på lärarrummet 
under sommaren, eller var håller de 
hus?? Tilläggas kan; de kan varken 
hoppa eller flyga. (Det står så i 
brevet från skolan) Alltså GÅR de 
omkring någonstans och inväntar 
terminsstarten i augusti..! Hela 
sommaren traskar det omkring 
gäng av huvudlöss och inväntar 
förväntansfulla förstaklassare och 
övriga studenter för att så fort 
de äntrar skolområdet, klättra 
uppför deras ben, (Huvudlössen 
varken hoppar eller flyger, som 
ni kanske kommer ihåg) vidare 
uppför kroppen och in i kalufsen! 
Varför har de just riktat in sig på 
barnfrisyrer? Och varför är de så 
förtjusta i hösten..? Huvudlössen 
borde utredas. De är ett enda stort 
mysterium! Och, det är sådana här 
triviala små problem som vi får 
koncentrera oss på, för att inte duka 
under för allt elände så mycket 
större än huvudlöss, som vi sköljs 
över av. Maktgalna människor 
som gör vad som helst för att få 
fortsätta att styra ett land, till vilket 
pris som helst. Människor på flykt 
från länder som intas av ännu 
mer (makt)galna människor. Och 
svenska medborgare som önskar att 
någon med kulspruta kunde stoppa 
dessa desperata människor på flykt. 
Man skäms, å deras vägnar, och 
önskar ibland att man blott var 
en liten huvudlus på jakt efter ett 
hårstrå att klamra sig fast i..! 
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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 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

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 20/9 kl 16.00   Nattvard, bön, lovsång. Medv. Helena Fransson.
Onsdag 23/9 kl 13.00 Dorkas, start för hösten. Välkomna!
Tisdag 29/9   kl 18.00   Leva - inte bara överleva! Kursstart.

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

morakopstad.se

Höst i Mora i samarbete med: 
på gågatan spelar vi:

MAY THE FAB BE WITH YOU

A G E N T  O F  F A B U L O U S N E S S

mode, hälsa & skönhet

HÖST I MORA
Modestad Mora bjuder i höst på modevisningar, inspirations- 
föreläsningar, kurser, älgjakt, hälsa & träning – allt kantat 
med Rosa bandet. Läs mer på morakopstad.se
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Har du erfarenhet av att växa upp i en familj med 
psykisk ohälsa och/eller droger/ alkohol? 

Då är du välkommen till studiecirkeln
LEVA – INTE BARA ÖVERLEVA

En mötesplats i Salem, Älvdalen med samtal, eftertanke 
och övningar för att förstå de egna erfarenheterna och 

vad det betyder i din vardag.                                               
START Tisdag  29 september 2015 

kl 18:00 i SALEM 
( de tre första gångerna är ”öppna” för att prova på)

frågor: 
Kersti Vikström 072-7211460
mailadress: 
forestandare.salemkapellet@telia.com

Begränsat öppethållande 
på biblioteket i Älvdalen

Onsdag 23/9, torsdag 24/9 och fredag 25/9 
är biblioteket öppet kl 12-16

Biblioteket är inte heller öppet för 
tidningsläsning från kl 8 dessa dagar.

Aqua Crossfit 
Nu kör vi igång höstens träningspass i vattnet.

10 ggr 
Torsdag 17/9 kl: 19.00

Ändrade öppettider p.g.a personalresa
Fredagen den 25/9 har simhallen 

öppet mellan 10.00 - 14.00

Älvdalens Bibliotek
Älvdalens kommun

Älvdalens Is- och Simhall 
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Tinyfonden startades till minnet av 
Linus Nallgard.

Linuskorset (som står för framtidstro)  på 
fotot, säljes till förmån för fonden. 
Läs mer  på www.tinyfonden.se

Tinyfonden, länsförsäkringar konto 9023-320489
Annelie 070-760 35 18  •  Agneta 076-108 41 41

Grattis    Säljes

Sorgtack
Vårt varma tack till alla
som hedrat minnet av 

vår älskade

Karin Olsson
Ett särskilt tack till personal

på hemtjänsten, korttids-
boendet, ambulanskillarna 

och musikerna.
Barnen med familjer

Grattis vårt älskade 
barnbarnsbarn 
vårt charmtroll 

Cecilia Nyström
Loka Älvdalen 

som fyllde 10 år 9/9.
Hon bor i Loka i Älvdalen.

Cecilia Du är som en 
blomma. Cecilia Du är 

vårt solsken allt sedan Du 
i vaggan låg. Du är trivseln 
framför brasan, där släpper 

både sorgen och fasan. Du är 
som en vind om våren, Du är 
en ros i snåren. Cecilia Du är 
oss mycket kär, för att Du är 

just den Du är.
Grattiskramar från 

Gambelmumun Marita 
Gambelmoufar Stig

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

ÄLVDALSDRÄKT
Dam stl 38-40  Komplett 
m alla delar, utom skor.
Mycket välvårdad
Tel: 08 776 1444
mob: 070 621 3122

                Kostnadsfria cirklar på dagtid:

Svensk konversation för invandrare.
Körkortsboken på lätt svenska. 
Kulturmöten för svenskar och invandrare.
Diskussionscirkel om kemikalier, strålning, mat mm.
Klimatfrågor
Handarbete

Cirklar på ABF under hösten

ABf Dala finnmark
Tel: 0251-10435
mail: ruth.ek@abf.se

•Engelska  •Spanska  •Kinesiska

Du kan också starta en cirkel tillsammans med 
andra. Det räcker med 3 personer. 
Hör av dig så får du veta vilka fördelar ni får av 
att samarbeta med ABF.

Vad har hänt i din by förut?
Mycket värdefull information försvinner med den 
äldre generationen. Starta en cirkel! Vi hjälper till. 

SKOgSTOMT vid Rotälven
7570 m2  med
Timmerkoja 35 m2 
öppen spis m eldkråka, 
vedspis, diskbänk, 4 
bäddar, kökssoffa m.m. 
Dass, vedbod, slogbod. 
Underbart lugnt läge.
Tel:  070-563 43 20,
070-576 01 05, 0503-10373

Älvdalens Östra VVO
Utbetalning av 

arrendeersättning 
till privata markägare inom 

Älvdalens Östra VVO 
äger rum

Lördag 26/9 2015 kl 14.00-16.00
vid slaktladan Östäng

Styrelsen

Önskas hyra
57-årig kvinna vill hyra hus 
eller lägenhet en längre tid.
Bor f n på ST Davidsgården 
Rättvik. Referenser finns. 
Tel: 070-838 45 29

SUBARU LEgACY 
Kombi Diesel -08
20500 mil, fina däck, 
extraljus, drag, MoK
Ev bytes, ring för info
Tel. 070-2001136

ÅRSMÖTE
Älvdalens Skyttegille 

kallar till Årsmöte
i Lokalen

Torsdag 1 oktober 
kl. 18.00

Ärenden enligt stadgarna.
Information om höstens 

luftgevärskytte för föräldrar 
och ungdomar.

Välkomna! 
Älvdalens SKg

Vi vill tacka alla kunder 
för en fin sommar. 

I år kommer vi inte att 
ha någon försäljning av 

höstblommor.

1 av 3 får cancer. 
Men alla drabbas.
Bli månadsgivare i dag. Gå in på cancerfonden.se 
eller ring oss på 020-59 59 59.
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Att vara annorlunda än andra är inte 
  nödvändigtvis detsamma som att vara 
  sämre än andra...     
                       Ludwig Paneth

Kom och fynda! Kläder, babysaker, inredning, 
gravidkläder, vagnar, leksaker, sport m.m.

Lördag 26/9 kl 10-15  & Söndag 27/9 kl 10-12
Barnprylsmarknad i Rots bystuga

Lekhörna och fikaförsäljning. 
Mjölkfritt, glutenfritt och sockerfritt  alternativ finns. Välkomna!

Tisdag 29 september 
Samling vid Sockenplan kl 12.00

Anmälan senast 22/9 till: 
Sonja,10608    Britta, 51032

Ta med er gott humör och 
kom! Välkomna!

Styrelsen

Älvdalen

Hemlig  resa 

Fredag 25/9 
kommer jag till

Älvdalen 11.00-18.00
(mitt emot biografen)

Hjärtligt Välkomna!
Även beställningar per telefon: 

070-752 06 14

Manusstopp fredag 25/9
30/9
Nästa nummer

Förändring = framtid!
Men hur gör jag?
Inspirerande föreläsning med Mia Hultman 
om värderingar och förändringsprocesser. 
En föreläsning som berör, fylld av tankar 
och idéer och som går att omsätta i varje 
deltagares vardag.

VÄLKOMMEN till en föreläsning med 
glädje, delaktighet och aha-upplevelser!

När: 30 september 2015, kl. 19.00-20.00
Var: Älvdalens sporthall
KOSTNADSFRI!

Mia har jobbat med förändringsprocesser 
och värderingar i företag som Systembolaget, 
Statoil och Björn Borg.

Foto: Camilla Svensk

Arrangör: 
Älvdalens kommun

Hjälp oss att rädda liv 
genom rent vatten!

Varje dag 
dör 1400 barn 
av  sjukdomar 
orsakade av 
smutsigt vatten

SMS:a VATTEN till 72980 
för att skänka 50 kronor.
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Örjasv. 10 Mora. Tel 0250-71000, 0253-10176

www.moraglas.se

0250-

• 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

Plats för avsändare

SUPER
PRIS
3495:-
Ord. pris 3995:-

Köttkvarn HV2/105518

Ord. pris 699:-

549:-

För höstens skörd

Energiklass: A+. Årsförbrukning: 292 kWh. Volym: 311 l. 
Stjärnmärkning: ****. Klimatklass: SN-T. Ljudnivå: 40 dB.

Frysbox WHM3111/103309

Öppettider: 
Mån-fre  7-17,  Lör 9-13

info@byggv.se

Café Fjäril
Välkommen in 

till vårt mysiga och 
hemtrevliga café!

Gilla oss på faceBook: Café fjäril

Ni kan beställa och ni kan 
boka oss för kvällsmöte.

Öppettider
Mån - Ons   1100-1500 
Tors               1100-1800

Fre & Lör     1100-1500 
Söndag           stängt

Enklare varma rätter Smörgåstårta, Hembakat Fika, Ekologiskt Kaffe, Te, Iste, Saft

ExTRA 

Gratis kaffe 

med fika

  30 september
Manusstopp  
fredag 25/9

Nästa nummer

www.alvdalsfoto.se

www.alvdalsfoto.se
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ÅreTS danSFeST 
2015

roTS bySTuga 31 okTober

non-STopdanS 21.00-01.30

matbiljett 395:- inkl. entré. Buffé med 
dessert inkl. 1 öl/vin/cider eller alkoholfritt alt. 
Insläpp. mellan kl. 18.00-19.00
dansbiljett 220:-

Biljetterna finns att köpa på 
www.visitidre och turistbyråerna i Dalarna

18 års åldersgräns Arr. Älvdalens DK / RHB

Hej alla dansglada!
Nu äntligen startar vi upp 
DANSKVÄLLARNA igen. 

3 oktober kl.19-22 drar vi igång!
På med dansskorna och hjärtligt välkomna till en av 

många kommande, trevliga danskvällar i Rots bystuga.

          grundkurs i FOx 3-4 oktober
Lördag 3/10 kl. 10-17 samt söndag 4/10 kl. 10-16 
Intensivkurs i Fox, ca 30 min lunchpaus båda dagarna, 
möjlighet att värma egen medtagen lunch finns. 
Pris: 300:- inkl. kaffe/kaka
Kursledare: Sven Östmo
Anmälan senast måndag 28 september 
på tfn. 070-204 03 58 Anmälan är bindande!
Betalning via konto eller swish, mer info vid anmälan.
                                   Välkommen!

  50:- för medlem 
100:- för icke medlem 

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

RING OCH BOKA BORD! 
0251-105 00

VÄLKOMNA!

2LÖRDAG 19/9 KL. 21-02 

BACK    TO THE 90´S
                   DJ: LEENUTZ 

ENTRÉ: 50:- 18 ÅR - LEG 
kl 18-21ASIATISKBUFFÉ  

169:- inkl. entré

FREDAG 18/9   
Fredagsmys på Hottis kl 18-21 

LAX EL. CHEESEBURGARE 
159:- (inkl dryck) 

FREDAG 25/9   
Fredagsmys på Hottis kl 18-21  
PULLED CHICKEN EL. LÖVBIFF 

159:- (inkl dryck) 

 LÖRDAG 26/9  
Restaurangen är  

ABONNERAD från kl. 14.30

FREDAG 2/10   
Fredagsmys på Hottis kl 18-21 

BIFF RYDBERG EL. CEASARSALLAD 
159:- (inkl dryck) 

FREDAG 9/10   
Fredagsmys på Hottis kl 18-21  
NACHOTALLRIK EL. FLÄSKFILÉ 

159:- (inkl dryck) 

 LÖRDAG 10/10  
FILÉBUFFÉ 199:-

FRE 16/10 – LÖR 17/10  
ÖVDALSTREFFIN  

mer info i nästa annons!

TORS 22/10 – FRE 23/10  
Hotellet & Restaurangen 
stängt pga personalresa

HOTELL ÄLVDALEN

LÖRDAG 3/10  
KL. 21-02 

KRILLE FINSEN                   

ENTRÉ: 50:- 18 ÅR - LEG 
kl 18-21AMERIKANSKBUFFÉ 

199:- inkl. entré
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ÄLVDALENS BIO

Mazerunner 
The scorch trials
PremiÄr onsdag 16/9 kl 19
Lör 19/9 & Sön 20/9   kl 19  
från 15 år  100kr

Everest 
Lör 26/9 & Ons 30/9   kl 19  
från 11 år 3D 100kr

Glada hälsningar från 
Missångerträsk 
Sön 4/10 & Ons 7/10  kl 19      
80kr
         Varm korv & dricka 
           efter filmen 30kr

The Martian
Lör 10/10 & Sön 11/10   kl 19       
90kr

Ett päron till farsa-
Nästa generation
Lör 17/10 & Sön 18/10   kl 19  
från 11 år    80kr

Vi säljer Popcorn, chips, 
dryck & godis. 

Välkomna!
Klipp ur och spara!

friteaterns föreställning             
 “Har tåget gått, eller...?”
ett musikaliskt drömdrama om ett 
avgångsnederlag.

Blyberg bystuga 
Lördag 19 september kl.18:00

Biljettpris 150:-    förboka hos Vivi-Ann 070-2545885

Kaffeförsäljning

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.

Denna vecka startar vi med 
bröd från Orsa Bagarstuga 
Ni kan beställa t.ex. 
surdegsbröd m.m.


