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

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.

 Kanelbulle 
 Dafgårds.   100 g.   Butiksgräddat.   

Jfr pris 50:00/kg.       

Njalla
Polarbröd .   250 g.   Jfr pris 40:00/kg.       

 Fläskkotlett 
med ben 
 ICA. Ursprung Sverige.   Storpack.   

I skivor. Mittdelskött av gris.

  Jfr pris 59:90/kg.     

 Färsk Laxsida 
 ICA.   Ca 1100 g.   

Salmo Salar. Odlad i Norge.   

Jfr pris 89:00/kg.   Max 2 köp/hushåll.  

Kortpris

 Färsk Laxsida 

Salmo Salar. Odlad i Norge.   Kortpris

   89k   
 /kg 

2 kr 
per vara till 
Rosa Bandet

extrapris

 Grevé, Herrgård, Präst 
 ICA.   Ca 750 g.   Grevé, Herrgård 28%. 

Präst 31%. Lagrad 5-7 månader.   

Jfr pris 59:90/kg.     

extraprisextrapris

 Grevé, Herrgård, Präst 

 59  90 
 /kg 

KortprisKortpris

   10k   
 /st 

1:50 kr 
per vara till 
Rosa Bandet

Gäller ej spel, tobak, lotter och receptfria varor.

 Fläskkotlett 

   59  90 
 /kg 

Njalla

   10k   
 /st 

 Handla andra varor för minst 

100 kr så får du köpa… 

 Ekologiska 
morötter 
 ICA I love eco. Rosa Bandet. 

Sverige.   1 kg.   Klass 1.   

Jfr pris 10:00/kg.     

Priserna gäller vecka 40 t o m söndag 4/10-15. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

Öppettider 
alla dagar 8–21

 Kanelbulle 

   5k   
 /st 

Fira Kanelbu� ens dag
4 oktober !
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Älvdalen
Onsdag 30 september
9.30 -10.30   Sång med dagbarn i Tallbacken. 
   Clas Elgbro och Malin Pettersson-Lindgren.

Torsdag 1oktober
9.00-12.00  Öppna förskolan i Brittgården.
18.00   Kvällsmässa i Älvdalens kyrka.
   Ulf Jonsson och Christina Wermelin Elgbro.

Söndag 4 oktober
15.00   Ekumenisk familjegudstjänst i Älvdalens Kyrka. 
   (Utdelning av bibel för 5-åringar) Ulf Jonsson, 
   Christina Wermelin Elgbro och Clas Elgbro.

Måndag 5 oktober
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 6 oktober
12.15   Lunchmusik i Älvdalens Kyrka. /se annons/
18.30-19.30   Meditation i Älvdalens Kyrka.

Onsdag 7 oktober
11.00   Andakt i Tallbacken. 
   Ulf Jonsson och Christina Wermelin Elgbro.

Torsdag 8 oktober
9.00-12.00  Öppna förskolan i Brittgården.
18.30-20.00  Öppet samtal om liv och tro utifrån oss själva och Martin   
   Lönnebos frälsarkrans. I Brittgården. 
   Samtalsledare: Inga Persson.   

Söndag 11 oktober
11.00   Skördegudstjänst i Älvdalens Kyrka. /se annons/
   Inga Persson och Mait Thoäng. 

Måndag 12 oktober
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 13 oktober
18.30-19.30   Meditation i Älvdalens Kyrka.

Åsens Kapell
Tisdag 6 oktober
11.00   Åsens kyrkliga arbetskrets i Knutsstugan. 

Söndag 11 oktober
18.00   Skördegudstjänst i Åsens Kapell. /se annons/
   (Auktion och Kyrkkaffe efteråt) Inga Persson och Mait Thoäng.
 
                    Med reservation för eventuella ändringar.

Evy & Lena

Hur är det, har ni klarat av 
den stora höststädningen. 
Om inte så är det verkligen 
dags nu! Nu pratar vi inte om 
proppfulla förråd eller små, 
tråkiga garderober där allt 
stuvats in på högkant för att 
få plats. Nej nu tänker vi på 
kroppen. Det är dags för detox. 
Man kan ju tänka sig att alla 
goda grillmiddagar, fantastiska 
surströmmingsorgier och de 
där underbart, svala ölen i 
den gassande solen redan har 
passerat systemet för länge sen. 
Nej, nej! Så är det tydligen inte. 
Alla godsaker sätter små spår i 
kroppen tydligen. I skrymslen 
o vrår så sitter det antagligen 
kvar lite farlig grillrök från 
fläskkarrén med tillbehör. Nu är 
det dags att rensa kroppen från 
allt det där, så vi inte är trötta 
och dästa när vi kliver in i den 
mörka årstiden. Så fram med 
tillbringare och mixerstavar. 
Sen är det bara att göra 
allehanda drycker att skölja ur 
sig med. Sallad, rödbetor och 
övermogna plommon. I med 
allt i grönsaks- och fruktväg 
som ni hittar. Drick sen den 
här drycken i några dagar eller 
så. Det bör göra susen. Efter 
den här dunderkuren är det 
sen väldigt viktigt att inte börja 
med en stadig frukost och fläsk 
med löksås till lunch eller så. 
Man måste vänja kroppen lite 
försiktigt vid fast föda igen. Så..
ta till exempel en citron och 
mixa den med vatten och drick 
på morgonen. Ni ska känna hur 
det spritter i kroppen av syran i 
citronen och det friska vattnet. 
Till lunch kan ni ta en tallrik 
med isbitar och strö gärna lite 
persilja över så blir det lite 
festligare. Sen bör kroppen ha 
vant sig vid fast föda och det är 
bara köra på som vanligt igen. 
Stärkta till kropp och själ tar ni 
ett kliv in i hösten! 

forts. sid 3
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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, förse-
ning 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 4/10 kl 15.00   Ekumenisk gudstjänst i Älvdalens kyrka. Bibelutdelning till barn.
Onsdag 7/10  kl 13.00 Dorkas.
Söndag 11/10  kl 11.00   Gudstjänst - SPA för själen, Monica Kimstål.
Onsdag 14/10 kl 13.00 SPA för själen i Salem.(återkommer varannan onsdag)

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

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/alvdalen

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 2 000 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

ÄLVdALENS fÖrSAMLING

Livet, det är konsten att dra sig fram 
    tills man kan dra sig tillbaka... 
                                                                                           Okänd
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  Uthyres

   Sökes
div. byggmaterial säljes i 
Älvdalen.
Hyvlad plank 2” x 4” , 2” x 5”
ca 200 löpmeter.
Limträbalk 31x7cm, 5,20 m lång.
Rockwool isolering (några 
balar) 

för info: 073-820 12 71

Grattis

   Säljes

Sorgtack

GLÅMOKWELD
i Knutsstugan 
vid Åsens kapell

21 oktober kl. 18.30
Tagið nista min ið

Welkumner!

Elever från Musikskolan underhåller.
Välkommen!

årsmöte  musikskolans KOmPisar
torsdag 22 oktober 

kl 19.00  i Lokalen

Handlingar inför årsmötet publiceras på  www.musikskolanskompisar.se

Någon som sett våran 
saknade ronja? försvann 
från Väsa 4/8 2014.
ring: 070-658 68 95

inbjuder till HÖST-möte
i Brittgården

Onsdag 14 oktober kl 14.00
Behandling av budget 2016
samt medlemsavgift 2016.

Verksamhetsplanering. 
Underhållning av 
Gubbar i Keps

Lotterier. 
Kaffe/the, smörgås och kaka, 50:-

Alla varmt välkomna!
Styrelsen

Älvdalen

4 r.o.k. i Älvdalen, 100 m2

Tel: 070-250 51 35

Stuga på Näset, mycket 
trevligt läge precis vid 
Nässjön. Ca 40 m2, ett rum 
å kök, toalett m dusch å 
tvättmaskin. Elvärme, 
vedkamin å vedspis finns.  
/Åke Näslund, 070/5897239

Många grattiskramar 
till vår älskade 

Love Garbergs, Älvdalen 
som fyllde 7 år 

den 28 september.
Vi som grattar är hela 

släkten genom 
Mumun & Anselm 

i Lillhärdal

TACK!
Till er som hedrat minnet av 

vår älskade
Ingrid Zetterman

Tack till den fantastiska 
personalen på Tallbacken. 

Tack Siv Holms 
begravningsbyrå för en fin 
& personlig minnesstund. 

Tack till Maria Barke Tegnér, 
Anders Barke och 

Verf Lena Egardt för den 
vackra musiken. 

Tack Tre Björnar för den 
underbara italienska maten.

"Sempre nei nostri cuori" 
Antonio & familjerna 
Zetterman - Risander

Barn under 18 år kan ringa Bris på 116 111. Vi finns också på bris116111.se

NÄSTAN VAR FJÄRDE ANMÄLD MISSHANDEL 
HANDLAR OM VÅLD MOT BARN

Stöd vårt arbete. Smsa bris50 till 72909 och 
ge 50 kr eller besök bris.se

En sista hälsning 
som räddar liv
Din minnesgåva gör stor skillnad. 
Kontakta oss på 010  – 199 33 00 
eller lakareutangranser.se
Tack för att du hjälper oss att 
rädda fler liv.

PG: 90 06 03 – 2
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Fredag 9/10 
kommer jag till

Älvdalen 11.00-18.00
(mitt emot biografen)

Hjärtligt Välkomna!
Även beställningar per telefon: 

070-752 06 14

Öppen föreläsning!
Vi hälsar alla hjärtligt välkomna till en öppen 

föreläsning om Skog/jordbruks politik.
du behöver inte vara Sd;are för att deltaga, kanske 

bara nyfiken på hur vår politik ser ut.

Vi ses i Väsa bygdegård 
Lördag 10 oktober kl 12.00

Vi bjuder på pizza o dryck. 
Anmälan görs till rolf.knuts@sd.se 

senast den 7 oktober

Med vänliga hälsningar,  SD Älvdalen 

föreläsare för dagen är 
Anders Forsberg riksdagsledamot för Sd.

Manusstopp fredag 9/10
14/10
Nästa nummer

ÄLVDALENS BIBLIOTEK
Älvdalens kommun

Biblioteket i Älvdalen är stängt 
måndag 12 oktober p.g.a. 
personalutbildning.

Kontakt: Tel: 0251-312 70 
E-post: bibliotek-kultur@alvdalen.se 
Webb: bibliotek.alvdalen.se

Hjälp oss rädda liv 
genom att se till att 
alla människor får 
tillgång till rent vatten 
och sanitet!

SMS:a VATTEN till 72980 
för att skänka 50 kronor.

Varje dag dör 
1400 barn 
av  sjukdomar 
orsakade av 
smutsigt vatten

Dalgatan 146, Älvdalen,Tel. 0251-10058 

299:- två för 500:-

Flanell-
skjortor

Sven Larssons
  Herrekipering

30kr/st 
4 för 100:-

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.

LJUNG och ERICA
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• 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

VÄRMEPUMP + INSTALLATION  19 990:- *
* 22 990:- om möjlighet att nyttja rotavdrag inte finns.

Kraftfull värmepump från CANVAC 
som värmer upp hela villan!

info@byggv.se
Öppettider: 
Mån-fre  7-17, Lördag    9-13

CANVAC Q HEAT 690   16 990:-
Passa på i höst med 
50% ROTAVDRAG

Fokus på barns och ungas 
delaktighet och inflytande!

Dalarnas Föreningsmässa 
arrangeras för och av barn 

och unga i Dalarna.

 Lördagen 
den 3 oktober 

kl 10.00–16.00 
(Moraparken, Mora)

Se hemsida för 
komplett program: 

www.fmungdom.com

Grat is
 inträde!

Välkomna!

  14 oktober
Manusstopp  
fredag 9/10

Nästa nummer

Välkommen 
med din annons!
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Örjasv. 10 Mora. Tel 0250-71000, 0253-10176

www.moraglas.se

0250-

Älvdalens Färghandel
Dalgatan 89, Telefon: 0251-41800
Öppet: vardagar 9-18, lördag 10-13

25% 
rabatt

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  

Uppträdande av:

ANDERS LARSSON  
- Sveriges bästa dragspelare

BAELJ TRÖKKEM  
- från Norge 

NIKLAS SUNDÉN &  
FREDRIK ÅBERG

JOFFE &
TORE SVENDSBERGET   

- från Norge

RASMUS MOSE  
- från Danmark

EDWIN ERICKSON  
- från Kanada

EVA ELFBERG
KRITZ

EVERTSBERGS MÅGARNA
och MÅNGA MÅNGA FLER!

LUNCHKONSERT  
LÖRDAG 17/10 KL. 12.00

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

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

LÖRDAG 3/10  
KL. 21-02 

KRILLE FINSEN                   

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

199:- inkl. entré

16/10 – 17/10-2015

RING OCH BOKA BORD!  
0251-105 00

VÄLKOMNA!

HÖSTMYS PÅ  
HOTELL ÄLVDALEN

2 BUTIKER i 1
Dam herr &

 ungdomskläder

Kyrkogatan 4, (fd Masens skinn)

Besök våra hemsidor
www.annas.rockstoremora.se     www.rockstoremora.se

NY KLÄDBUTIK i MORA
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Kartläggning som berör 
de Nationella minoriteterna 
och deras språk.
ÄLVDALENS KOMMUN är en samisk för-
valtningskommun som erhåller statsbidrag för 
Samiska. 

Minoritetsspråklagen innehåller bestämmelser 
om förstärkt skydd för samiska, finska respektive 
meänkieli i så de så kallade förvaltnings-
områdena. Den ska skydda och främja Sveriges 
nationella minoriteters språk och kultur.

UTÖVER samiska har Älvdaleien tjïelte/
Älvdalens kommun även skyldigheter att inom 
lagen om nationella minoriteter och minoritets-
språk ge ett GRUNDSKYDD för jiddisch, 
romani chib, finska och meänkieli. Det innebär 
att kommunen ska främja de fem nationella 
minoriteternas möjligheter att behålla och ut-
veckla sitt språk och sin kultur i hela Sverige. 

För förvaltningskommuner som mottar statsbi-
drag för merkostnader i samband med minori-
tetslagens tillkomst är kartläggning ett krav.

Syftet med kartläggning är att tillgodose de 
nationella minoriteternas rättigheter enligt Lagen 
om Natinella minoriteter och minoritetsspråk. 

Kartläggningen är frivillig, men vi sätter stort 
värde på om Du vill delta. Du kan vara anonym.

Europarådet har i sin granskning av den svenska 
minoritetspolitiken påpekat att bristande statistik 

om Sveriges nationella minoriteter gör det 
svårare att följa upp åtagnadena i ramkonven-
tionen och minoritetskonventionen. I sverige 
registreras inte befolkningen utifrån etninsk 
tillhörighet. Därför finns ingen officiell statistik 
över de nationella minoriteterna.

Att införa sådan registrering är heller inte 
aktuellt men för att kunna implementera 
minoritetslagen och få till ett aktivt minoritets-
arbete behöver man ha kunskap om minoritets-
situationen i kommunen.

För att delta I kartläggningen:
Via Älvdalens kommuns webbplats, klicka på 
”Kartläggning Nationella minoriteter”.
Besök närmaste lokalkontor i kommunen 
och fyll i blanketten ”Kartläggning Nationella 
minoriteter”.
Idre, öppettider 7.30-16.00
Särna, öppettider 8.00-16.00
Älvdalen, kontaktcenter öppettider 8.00-16.00

VIll du veta mer om minoritetsspråket samiska 
och kartläggningen kontakta samisk samordnare
Malin Ripa. 
Skicka e-post till: malin.ripa@alvdalen.se eller 
ring telefonnummer 0253-315 04.

Mer information om lagen finns att läsa 
på webbplatserna: 
Minoritet.se och Älvdalen.se

Ny Info om Modersmål:
Elever, som tillhör någon av de nationella minoriteterna, kan läsa sitt språk inom ämnet 
modersmål. Från den 1 juli 2015 gäller nya regler och kursplaner för undervisning i 
nationella minoritetsspråk. Detta gäller i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan. Läs mer på skolverket.se


