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Frysboxar från 2995:-

Hinkar (olika färger) från 19:-

Inläggningshink

Inläggningshink 3 L i hög kvalitet med 
tättslutande lock. Perfekt till inläggning 
av olika matvaror tex gurka, rödbetor, fisk. 
Kan även användas vid svamp, frukt eller 
bärplockning. Tål diskmaskin och frys.

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

0251-597330

Plocka, Frys in, Njut!
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9.00-12.00  Öppna förskolan. 
Vi träffas i lekparken. Terminsstart

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   

11.00  Gudstjänst i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter.

8.30  Morgongudstjänst i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter.
12.00  Middagsbön i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter.

Onsdag 19 augusti

Elfte söndagen efter trefaldighet 
Söndag 23 augusti

18.00  Gudstjänst i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter.

Onsdag 9 september

Tolfte söndagen efter trefaldighet 
Söndag 30 augusti

Tisdag 1 september
10.30-11.30  Vagga gunga gå i 
Brittgården, Entréplan. OBS ny dag!
Terminsstart
11.30-13.00  Sopplunch i Brittgården.
OBS ny dag! Terminsstart
15.15-16.45  Tisdagskul 
i Brittgården, övervåningen.
OBS ny dag! Terminsstart

Onsdag 2 september
8.30  Morgongudstjänst i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter.
12.00  Middagsbön i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter.

Torsdag 3 september

Trettonde söndagen efter trefaldighet 
Söndag 6 september
11.00  Gudstjänst i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter.

Tisdag 8 september
10.30-11.30  Vagga gunga gå i 
Brittgården, Entréplan.
11.30-13.00  Sopplunch i 
Brittgården.
15.15-16.45  Tisdagskul 
i Brittgården, övervåningen.

Älvdalen

12.00  Lunchmusik i kyrkan. 
Svenerik Blomgren.

Vi följer fortlöpande aktuella myndigheters rekommendationer och kan 
därför behöva ställa om verksamheter.  
Vid sjukdomssymtom avstå från att delta i verksamheter. 
Till dig som tillhör riskgrupp råder vi att fortsätta följa Folkhälsomyndig-
hetens rekommendationer.
Håll utkik på vår hemsida och facebook för ändringar och ny information.

Vi har fortsatt utökade telefontider, du når oss varje vardag kl. 10-14

DiakOnicEnTEr öppnar igen 
måndag 31 augusti kl. 8.00

Annika och Lena, Diakonicenter

Öppethållande kommer att ske 
efter föranmälan och med 
särskilda restriktioner. 
ring innan du kommer så får du 
veta mer 0251-437 65

12.00  Middagsbön i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter.

Onsdag 26 augusti
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Evy & Lena

                       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

Salemkapellet öppet för bön och andakt 16, 23 och 30 augusti kl 11-12. 
Enkelt nattvardsfirande (med Corona-hänsyn) söndag 6 september kl 11.00
   Välkommen!
Naturligtvis tvättar vi händerna, håller avstånd och stannar hemma 
om vi känner oss sjuka. Gäller alla samlingar. 

Ditt bidrag behövs för att hålla Sverige rent.  
Swisha till 90 02 817. PlusGiro: 90 02 81-7.

Sommaren kändes över 
och förbi. Man hade 
resignerat och accepte-
rat att det var det man 
fick, de där underbara 
dagarna runt midsom-
mar. Men vad hände, det 
smäller till och blir några 
varma sommardagar och 
ljumma kvällar här i mit-
ten på augusti, som vore 
man i tropikerna. 
Bara att tacka och ta 
emot. Vi behöver dem 
så väl. Dagarna och 
nätterna som värmer 
våra frusna själar. Mer 
än någonsin det här 
märkliga året. Året när 
vi uppmanats att isolera 
oss från varandra och 
snuvats på nöjen, när-
het och umgänge. när 
allting var upp och ner 
och ingenting var som 
vanligt. Då fick vi trots 
allt ett fint slut på den 
här sommaren. Vi går in 
i rutiner, jobb och skola 
med sommar i ryggen.

Härligt ändå!

Du vet väl att du kan handla frakt-
fritt på nätet och hämta i din butik!
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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

Tack
Vårt varma tack 

till alla som hedrat minnet 
av vår kära

May-Britt Hermansson
Syskonen med familjer

Anna

Barnfamilj önskar hyra 
bostad i Älvdalen.
Gärna stuga eller hus men 
allt beaktas.
Barnen går i skola i rot och 
Mora så gärna i byarna runt 
Älvdalen. Fasta inkomster 
finns och referenser.
0727198734, Daniel

Klittens 
gemensamhetsskog
kallas till årsmöte 

Klittens bystuga
Lördag 29/8 2020 kl. 14.00

Styrelsen

Älvdalen vid ICA
Söndag 23/8 kl 12-14

Tel. 070-685 53 51

Fiskbilen

Öppettider vecka 33-35 (10-30/8)

0251-10980 dalgatan118@hotmail.com
www.dalgatan118.wordpress.com

måndag-fredag Lunch 11-14
torsdag även   17-21
fredag även    17-22
lördag    17-22 
söndag   17-21

Alla kvällar serverar vi vår Sommarmeny. Den fungerar 
även som Take away meny, då erhåller ni 20% rabatt.

Se oss även på Facebook/Instagram

Vi hjälps åt att hålla avstånd och visa hänsyn till varandra.

Barn och cancer hör inte ihop.

Eston 7 år, neuroblastom.

Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen. Tack.



5AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.

ANSLAG TILL IDROTTS- OCH FÖRENINGSVERKSAMHET

Älvdalens Besparingsskog har för år 2020 anslagit medel för sponsring med 
reklamavtal. 
Idrotts- och föreningsbidrag till ideell ungdomsverksamhet 
i Älvdalens socken. 
 
OBS! Till ansökan skall användas ansökningsblankett som finns att hämta 
på vår hemsida och på vårt kontor. 
www.besparingsskogen.se  
Bifoga komplett årsredovisning.  

Ansökan om stöd till nämnd verksamhet skall vara
ÄLVDALENS BESpARINGSSKOG
BOx 65
79622 ÄLVDALEN

tillhanda senast den 10 september 2020

Under veckorna 33-49 kommer det att vara begränsad 
framkomlighet på Idre ÅVC.

Detta pga ombyggnation och uppfräschning av anläggningen.

Detta innebär att det kommer att vara mycket byggtrafik och 
rörigt så vi ber er att ha tålamod och följa uppsatt information. 

Vi kan under byggtiden även få lov att flytta tillfälligt men 
information om detta kan ni läsa om på vår hemsida 
www.nodava.se

Under dessa veckor kan vi inte ta emot kyl & frys, övriga 
vitvaror, el-avfall och kemikalier (spillolja, färg mm).
Är det akut så har ni möjlighet att lämna det på vår central i 
Särna som har öppet: 
- Måndagar kl. 10-18.  
- Första helgfria lördagen varje månad kl. 9-12.

Vecka 37 kommer anläggningen att vara stängd då vägen in 
kommer att grävas av.

Då anläggningen i första hand är till för hushållens avfall ber vi 
övriga företag och verksamheter att lösa er avfallshantering av 
verksamhetsavfall på egen hand under byggnationen, detta för 
att vi vill ha så lite besökare som möjligt under tiden vi stökar om 
för att snygga till.

Det kommer att bli bra när det blir klart.

INFORMATION FRÅN IDRE ÅVC

www.nodava.se
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Välkomna!

simhall.ishall@alvdalen.se   0251-312 83
www.alvdalen.se Vi finns på Facebook, Älvdalens Sim- och ishall

Nya ordinarie öppettider i simhallen!

Premiär för allmänhetens åkning i ishallen!

Måndag  stängt
Tisdag     12.00-19.00
Onsdag              12.00-20.30  Kvällssim 19.00-20.30
Torsdag                06.00-19.00  Morgonsim 06.00-09.30     
Fredag    10.00-16.00
Lördag     10.00-16.00
Söndag   10.00-16.00

Sista helgen i augusti öppnar vi ishallen och 
kör igång med allmänhetens åkning.
Se kommunens hemsida för tider.

Älvdalens Sim- och Ishall
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Välkomna!
Följ oss gärna 
på Facebook  
och Instagram

Dalgatan 96 B 79630 Älvdalen • 0251-10600 070-1760018
sportcenter@telia.com • www.alvdalenssportcenter.com

Ammunition
Komradio
Jaktkläder
Jaktkängor
Regnkläder
Stövlar
Keps
Stumpor
Underställ
Jaktkniv
Termos
Hörselskydd
Pannlampa
Kompass
Batterier
Utekök/wok

Kom iHåg På SPoRTiS

Kom ihåg inför 
hÖstjaKten!

Nästa nummer av 

AnnonsKullan 
delas ut  9/9

manusstopp fredag 4/9 

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 070-2538457
eller  evylena@telia.com

När Stefan Nykvist lämnade Larz-Kristerz 2013 trodde nog ingen att det skulle ta 
så lång tid innan han skulle kliva tillbaka ut i rampljuset igen, inklusive honom 
själv. Men nu, efter sju år är det äntligen dags för hans första album i eget namn 
som släpps den 11:e september.  

Stefan Nykvist har gjort det mesta som artist, vunnit Dansbandskampen, kommit 
2:a i Körslaget, medverkat i Allsång på Skansen, Så ska det låta, Fångarna på 
fortet och Bingolotto m.m. De senaste 7 åren har han dessutom spelat ”Skinnar 
Mäster” i Skinnarspelet i Malung bland annat tillsammans med Hanna Hedlund. 

När Stefan under 2013 meddelade att han skulle lämna Larz-Kristerz slog det ner 
som en bomb och i stort sett varenda tidning i landet hade det som en stor nyhet. 
Efter detta har han ständigt fått frågan från sina fans ”när får vi höra ny musik 
ifrån dig?” En fråga han själv inte kunde svara på till att börja med, han var rejält 
trött på att ständigt vara på turné så en paus var välbehövlig för att få tillbaka 
kreativiteten. Men det blev dock en lite längre paus än vad han hade tänkt sig, 
även om han under tiden inte varit inaktiv som musiker då han bland annat gett 
konserter i kyrkor, medverkat som gästmusiker med olika artister och satt upp 
sin egen julshow. Med tiden kom han fram till att det var dags att göra något 
i eget namn och att det skulle grunda sig i det han älskar, Rock & Roll, 60-tals 
schlagers och 70-tals dansband. Han bestämde sig väldigt tidigt för att det här 
skulle bli en charmig, glad och personlig skiva så uttryck, känsla och charm har 
fått gå före teknisk perfektion.

” Den här skivan är väldigt mycket jag. Den innehåller låtar som följt mej genom 
åren. Charm kärlek och humor har fått gå före perfektion. Den är också ett tack 
till alla dom fantastiska gamla svenska orkestrar som inspirerat mej genom åren”, 
säger Stefan 

Målet var från början att spela in 2-3 nyskrivna bra svenska låtar, resten skulle bli 
covers på svenska och engelska.  
”Jag har alltid varit lite rädd för att sjunga på svenska, för då betyder helt plötsligt 
orden och texten något.  Då måste man mena det man sjunger annars hör folk att 
det inte är på riktigt.”, säger Stefan
Trots detta så slutade det med 6 nyskrivna låtar och ett helt album på svenska 
(Förutom bonuslåten ”Budapest”). Dessutom är det faktiskt första gången som 
Stefan kliver fram som upphovsman, inklusive en låt där han har samarbetat med 
sin gamla vapendragare Peter Larsson från Larz-Kristerz. Peter har även tagit alla 
bilder för albumet. 

Stefan vurmar för folkparker och bygdegårdar, ställen där gammal som ung 
samlas, dansar och har skoj.

Förhoppningsvis kan vi snart samlas med honom på en lövad dansbana någon-
stans i Sverige.  

”Jag vill göra folk glada, spela musik som jag älskar, liva upp i förtälten på cam-
pingen helt enkelt!”, säger Stefan  

Albumet Stefan Nykvist släpps den 11 september 

För mer information: 
https://www.instagram.com/nykviststefan 
https://www.facebook.com/musikerstefannykvist/

För att lyssna direkt: https://app.box.com/s/505p0zeuzjdjebpbbuhhxp849f953nwc 

För intervjuer: Anette Ståhl / Enmusa Music, tel: 0707-180120  anette@enmusamusic.com  
För mer information: Patrik Staffansson / Enviken Records AB, tel: 0702183117 
patrik@envikenrecords.com 

Stefan nykvist gör comeback som soloartist
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Älvdalens Färghandel
Dalgatan 89, Telefon: 0251-41800

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

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  

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.

Höstjordgubbar 
5 liter

Hösthallon, blåbär, lingon 
och kantarellådor.

Funderar du på värmepump?
Att få ett pris kostar inget!

Tel: 070-601 48 61
www.morarör.se

moraror@outlook.com

JAKTKORT FÖR SMÅVILT
Nu kan du köpa jaktkort och gästkort på webben!

Betalsätt: Visa, Mastercard
www.inatur.se

Bild från www.inatur.se  Klicka på LÄS MER & BOKA
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HockeybytarDag 
sön 30 aug kl. 10-13

Lämna in saker ni vill sälja kl. 9-10 samma dag.
Betalning med swish eller kontant.

v. 36 Träningsstart 
för våra ungdomslag

Måndag 31/8 
kl. 17.00-18.15 U15 (födda 04-07)
kl. 18.30-19.45 U9-10 (födda 10-12)

 Tisdag 1/9 
kl. 17.30-18.45 Tjejlaget

Onsdag 2/9
kl. 17.00-18.15 U12 (födda 08-09)

Tre Kronors Hockeyskola 
(födda 13-14) börjar 
lördag 3/10 kl 10.00-11.15

Välkomna!

Vid intresse startas fler lag upp, även tjejlag. 
Fler tjejer till träningarna är önskvärt. 

Vi kommer även att ha träningar för de som är födda 2014-2015. 
Vi vet inte än vilka dagar och tider, men troligen söndagar.                  Vid frågor kontakta Jörgen Lindhamn 070-2062176

InnebandytränIng  med start vecka 38

Tisdag
16.30-17.45 (födda 2010-2011)
17.45-19.00 (födda 2012-2013)
19.00-20.00 (födda 2008-2009, men även äldre kan vara med här)

Torsdag 
16.30-18.00  (födda 2008-2009, men även äldre kan vara med här) 
18.00-19.15 (födda 2010-2011)


