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SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!

HÅLL AVSTÅND!
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Med reservation för eventuella ändringar.

Församlingsexpedition i Brittgården  Tel: 0251-431 40    Måndag- fredag 10.00-12.00
www.svenskakyrkan.se/alvdalen

Diakonicenters Textilavdelning  Tel: 0251-431 65   

Älvdalen

Håll utkik på vår hemsida och facebook 
för ändringar och ny information.
Varje fredag kl 9.00 finns Tankar inför 
helgen på vår facebooksida.

Söndag 25 april
11.00  Digital Gudstjänst.
Susann Senter, Gunilla Albertsdotter

Onsdag 21 april
11.00-11.30  Digital andakt 
Tallbacken.

En hälsning till alla församlingsbor!

Med några rader vill jag presentera mig, och jag hoppas att få möjlighet att 
möta er när tiderna blir annorlunda och vi kan samlas igen. Till dess hoppas 
jag att församlingen kan stötta i enskilda möten, att vi kan byta några ord två 
och två, så att vi tillsammans härdar ut och orkar de svårigheter som isolering 
innebär. Det är också möjligt att följa gudstjänster via Facebook.

Jag heter Susann Senter, och under det närmaste året ska jag vara vikarierande 
kyrkoherde i Älvdalen. Jag har varit präst i Västerås stift i 45 år, tjänstgjort som 
kyrkoherde i Arboga, vikarierat i Mora och Falun och under mina sista år innan 
pension var jag domprost i Västerås.

För mig är Älvdalen okänd mark, men min erfarenhet från tidigare inhopp 
är att överallt i vårt land finns människor som älskar sin bygd och sin kyrka, 
som ber och bär varandra.Tillsammans kan vi göra skillnad!

Att under ett år få göra tjänst i Älvdalen betyder också att jag får en möjlighet 
att komma till platser jag aldrig besökt förut, njuta av naturen och tacka Gud 
för allt skapat!

Min bön för Älvdalen är att vi ska öppna våra hjärtan för varandra, ge varandra 
hopp i en svår tid och inte tappa mod och tro!

Välkommen att höra av dig till mig eller någon annan av församlingens 
medarbetare! 

Susann Senter, vikarierande kyrkoherde

Tfn 0251-43143

Söndag 2 maj
11.00  Digital Gudstjänst.
Susann Senter, Gunilla Albertsdotter

Onsdag 5 maj
11.00-11.30  Digital andakt 
Tallbacken.

Konfirmationen 

Kom ihåg att anmäla er 
till konfirmation som 
startar i slutet av maj.

Anmälan till:
linda.axelsson@svenskakyrkan.se
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VÄRMEPUMPAR  INSTALLATION   SERVICE

0735 282 889        fjallpumpen.se
Behörigt installationsföretag med över 2600 värmepumpsinstallationer sedan 2004. 

Självklart ackrediterad av Swedac för trycksättning med gas enligt regelverket.

        Vi följer inte, vi leder!

Besök också gärna Iessn tils Second hand-butiker.
Prylar och kläder: Dalgatan 116. Ons, tors, fred 10-16
Möbler och inredning: Bondgårdsvägen 3. Ons och fred 10-18

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

Besök oss gärna på Facebook (Älvdalens baptistförsamling) och hemsidan www.salemkapellet.se  

Kapellet är öppet för bön och stillhet  25/4 och 2 /5  kl 11 - 12.30    Värd finns på plats. 
                  Vi följer de restriktioner som gäller för gudstjänster.
Matlådor: Salem torsdagar jämna veckor från 11:30. Soldis onsdagar udda veckor från 11:30.

Välkommen till Salem, 
även i Corona – tider !

FÖRETAGARE
– hur har du påverkats av pandemin? 

Det �nns stöd och hjälp för er, men kan vara snårigt att hitta och 
veta vad just du är berättigad till. 

Hör av dig, så guidar vi dig rätt!                                                 Rådgivningen är kostnadsfri. 

Din kontakt i Älvdalens kommun:
krok4@alvdalen.se, tel. 070-292 47 29 (Carina)

K.R.O.K
Kompetens-Rådgivning-Omställning-Koordinering

Nästa nummer 6 maj          Manusstopp torsdag 29/4



4 AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.

ÅrSMöte
nornäs samfällighets-

förening 
Ärenden enligt stadgarna 

Datum: 28/4 kl 17.00
Plats: Västom Viken

Välkomna 

Amerikansk/jänkebil köpes
50-60-70-tal det mesta 
av intresse
Kontant bet/ banköverföring
073-9868777
                      Jörgen Fredriksson

   Köpes

Timrad hölada/fastighet 
Brunnsberg.
Ladan säljes utan eller 
med omgivande mark, fin 
fritids- villatomt.
Se mer info i Blocket. 
Sök på "Timrad hölada".

   Säljes

Onsdag 12/5 kl. 18.00
Konspirationsteorierna sprider sig som en löpeld, inte minst på 
nätet och i sociala medier. Hur uppstår och sprids teorierna? 
Vilka tror på dem och varför? Varför är de så vanliga just nu?

Älvdalens kommun
             Informerar

DIGITAL FÖRELÄSNING OCH SAMTAL 
OM KONSPIRATIONSTEORIER 
MED FÖRFATTAREN KENT WERNE

Kent Werne, journalist och författare 
föreläser och vägleder oss genom 
en konspirationstänkande värld 
utifrån sin bok Allt är en konspiration 
– en resa genom underlandet.

Anmäl dig genom att skicka din e-postadress till 
bibliotek-kultur@alvdalen.se senast 10/5. 
Länk till föreläsning med diskussionstillfälle skickas till din e-post.

Föreläsningen kommer även att finnas tillgänglig i efterhand
via bibliotekets facebooksida och Youtube tom 26/4.

För mer info:
bibliotek-kultur@alvdalen.se
0251 312 70

Vi erbjuder nya däck och fälgar,
däckservice som montering, 
balansering och skiftning 
av Era däck till stora och små åkdon! 
Däckreparationer – även vulkning.

ring eller besök oss för priser!

Gustafssons däck & Sten aB Älvdalen
tfn: 0251-419 80, 070-352 34 84 
gustafssons.sten@hotmail.com

VÅR I LUFTEN – dags för sommardäck!

Grattiskramar 
från mumun och Anselm 
till Jesper Garbergs som 
fyllde 15 år den 6 april 

Grattiskramar också till 
Magnus Garbergs 

och Andreas Garbergs som 
fyllde år den 14 april!

 Grattiskramar 
till Ingela Garbergs 

som fyller år den 2 maj

och till Lina Garbergs
som fyller 16 år den 5 maj 

från famun/svärmor 
och Anselm

Älvdalens kommun

Älvdalens kommun erbjuder rådgivning om 
alkohol-, drog- eller spelberoende till vuxna 
kommuninvånare över 18 år. 
Telefontid måndagar kl. 11.00-12.00.
Familjebehandlare Katarina.
Telefon 0251-314 61.
Läs mer på 
alvdalen.se/missbruk

informerar

Rådgivande samtal

Grattis

Såg & Kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910

nu har vi börjat fylla butiken 
med vår- och sommarprodukter...

Foto: Stihl

Barn och cancer  
hör inte ihop.

Julius 6 år, hjärntumör.

Swisha till 90 20 900 och  
stöd forskningen. Tack.

Nästa nummer 6 maj          
Manusstopp torsdag 29/4
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AnnonsKullan delas ut av PostNord till hushåll i Älvdalen, Sälen, delar av 
Mora samt till företag i Älvdalen, Särna och Idre. 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

Evy & Lena

Vårdcentralen i Särna får rymligare lokaler, 
en mellanvårdsplats och ny röntgenutrustning 
för nära vård i glesbygd.

Vi satsar 45 miljoner kronor 
på sjuksköterskor som arbetar 
helger och obekväma arbetstider. 

Moderaterna stärker 
vården i norra Dalarna
•

•

Älvdalen ICA-parkeringen
Söndag 25/4 kl 12-13

Tel. 070-685 53 51

Fiskbilen

Träningsorientering 
sommaren 2021 
onsdagar kl 18.00

28/4, 5/5, 19/5, 26/5, 2/6, 11/8, 18/8, 25/8

Älvdalens IFOK-orientering

Plats för tränings-OL 
hittar ni på vår hemsida.

•Vi ombesörjer det mesta inom frakt, mark och schakt!
•Vi utför alla sorters markjobb t ex husgrunder, dräne-
ringar, gräsytor, betongplattor mm med hjullastare, 
grävmaskin, väghyvel, maskintrailer, lastbil.
•Leverans av grus, singel, matjord, sandlådesand.
•Grusmaterial går att hämta på ind.omr. med släpvagn 
- även helgleverans kan ombesörjas.
•Uthyrning av flak och containrar.

Kontakta oss för priser!

Gustafssons Åkeri Älvdalen aB
tfn:0251-419 80, 070-352 34 84 
gustafssons.sten@hotmail.com

Det verkar som att, om 
det vill sig illa, så får vi 
dras med pandemin ett 
år till. En pandemi för väl 
inte med sig något posi-
tivt egentligen. Men om 
man nu skulle tvingas till 
att tänka att det kommit 
något gott av det hela, så 
skulle det väl i så fall vara 
att den tvingat ut folket 
i naturen, att se de små 
guldkornen i vardagen lite 
tydligare. Vi har inte fått 
resa på ett helt år utan fått 
hitta upplevelser på nära 
håll, i vår närhet. Ofta blir 
man ju lite hemmablind 
och ser inte vad man har 
runt husknuten. Sverige 
är ett avlångt land och 
medan skåningarna närapå 
plockar in sin första som-
marbukett från rabatten 
så sopar vi bort gruset 
från trappen och väntar 
på att de sista snöhögarna 
ska smälta bort. Men vi 
har någonting här uppåt 
landet som inte de längre 
söderut har. Den tredje 
årstiden. Den magiska 
vårvintern. Att ett par tim-
mar hemifrån kunna sitta 
på en fjällsjö och njuta av 
en sol så stark som på en 
söderhavsö. Lyssna till tyst-
naden som är så kompakt 
att den nästan hörs.Det 
slår det mesta i upplevel-
ser faktiskt. Men nu ser vi 
fram mot vår på riktigt, vi 
vill gräva i rabatten, kanske 
susa fram på cykel, bygga 
ett växthus eller se över 
båten. Vad man nu behö-
ver till sina projekt så har 
vi tur, det mesta finns ju i 
våra välsorterade butiker 
här på bygden. Titta runt i 
annonskullan så kanske du 
hittar ett erbjudande just 
för dig. 
      Ha de!

alzheimerfonden.se  TEL 020-30 11 30  
PG 90 11 1 9-8  BG 901-1198

TACK FÖR ERT  
STÖD TILL  DEMENS- 

FORSKNINGEN!
Unga anhöriga

SKÄNK MED  
HJÄRTAT FÖR 

HJÄRNAN
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020-55 27 00 • www.nodava.se • info@nodava.se

Avfallsavdelningen på Nodava vill vara med i en  
nationell tävling för hushåll som vill minska sin  

konsumtion, sina utgifter och sitt klimatavtryck,  
vill du vara med?  

I ett års tid får deltagarna inspiration till hur de kan 
leva mer hållbart och samtidigt tävla mot andra 

hushåll. Tävlingen sätter igång under hösten 2021. 
Nodava är organisatör för Mora-, Orsa- och  

Älvdalens kommun. 

Sverigekamp i hållbar  
livsstil söker deltagare

Deltagarna träffas under fem tillfällen, med olika 
teman: hållbar konsumtion, matsvinn, farligt avfall, 

delande (istället för att äga allt själv kan man dela på 
saker och använda sig av tjänster, t.ex. bilpooler) 

och textil. Utifrån dessa ska deltagarna genomföra 
olika utmaningar och samtidigt sprida sina erfaren-

heter på sociala medier. Hushållen får poäng för  
utförda utmaningar och minskning av sitt avfall. 

Så här går det till

Alla typer av hushåll är välkomna, så länge ni bor  
i någon av våra kommuner. Vi vill gärna att ni som 
är intresserade hör av er till oss så fort som möjligt 

och senast den 13 maj. Detta för att vi vill se hur 
många som är intresserade. Ni kan kontakta oss  

via mejl: annika.wikholm@nodava.se

Intresseanmälan

Vänliga hälsningar

Kontakta oss om du vill ha rådgivning och hjälp med dina 
skogsbruksåtgärder. Vi hjälper dig till ett lönsamt 

och långsiktigt skogsägande.

Vår i skogen!

Fiskarheden är ett familjeägt företag i Dalarna med sågverk och skogstjänster 
under samma tak. Företaget grundades 1923 och har cirka 140 anställda. 

Läs mer om våra tjänster och högteknologiska lösningar på fiskarheden.se.

Johan Sjöblom
Älvdalen, Särna, Idre, Mora

072-218 28 77
johan.sjoblom@
fiskarheden.se

Martin Spånberg
Älvdalen, Särna, Idre, 
Rättvik

070-640 25 12
martin.spanberg@
fiskarheden.se

Ove Pettersson
Älvdalen, Härjedalen

073-091 89 60
ove.pettersson@
fiskarheden.se

Vi tillverkar nya gravvårdar, renoverar och utför 
textkompletteringar på befintliga gravvårdar.

Vi utför tilläggsdubbning och ommontering av 
gravstenar för säker montering enligt CGK:s krav.

Gustafssons däck & Sten aB Älvdalen
tfn: 0251-419 80, 070-352 34 84 
gustafssons.sten@hotmail.com

 GRaVSTENSaRbETEN
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Trädfällning!
Behöver du hjälp i din trädgård 

med trädfällning? 
Vi hjälper dig med fällning och 

bortforsling av träd och ris.
Försäkring finns!

Wermlands Skogsentreprenad aB
Claes Johansson, tel. 076-8028601

wermlandsskogsentreprenad@gmail.com

anders Persson i Älvdalen aB
tel. 070-2263758  anderspersson@hotmail.com    

BORRA  
VATTEN 
VÄRME

efter

och

Vi borrar 
nu i norra 
Dalarna!

Kontakta oss 
redan idag!

SPECIALISTERNA INOM 
VATTEN OCH VÄRME

www.vattenhuset.seTel. 0243-22 60 60

 MICHELIN – 
PERFORMANCE MADE TO LAST

SÄKERHET FRÅN FÖRSTA TILL SISTA MILEN*

Enastående prestanda vid inbromsning på vått från första till sista 
milen med EverGrip Technologies*

Högst rankad gällande livslängd enligt ADACS test sommaren 2020*

testvinnare
Råd & Rön + Aftonbladet 2020

Köp dina däck lokalt hos oss!

HEEDS BIL OCH VULK 
Snickarvägen 8, 796 30 Älvdalen 
Tel. 0251-10 800

* Jämförelser gjorda mot likvärdiga konkurrenter eller föregångaren. Mer information om testerna finns på Michelins hemsida www.michelin.se

Gustafssons däck & Sten aB 
Älvdalen

tfn: 0251-419 80, 070-352 34 84 
gustafssons.sten@hotmail.com

vi levererar allt i sten!
Golvplattor, marksten.

Gör Din dröm till verklighet!
Sätt in bänkskivor i sten i Erat kök

 – en investering för livet!

Tel: 076-7729345
Betalning med Swish 
eller kontanter!

blombilen Malung 

f.d liljas Blommor dala-Järna

Älvdalen parkeringen mitt emot Biografen  
torsdag 6,13, 20 maj kl 10-18 
lördag 8,15,22 maj 10-14

Särna parkeringen utanför abris Sjö & Snö 
Fredag 7,14, 21 maj kl 10-12

Idre parkeringen vid Idre Kulturhus 
Fredag 7,14,21 maj kl 14-17

Välkommen!

Blombilen
Malung

Skogspraktikern.se 
Tel. 070-288 37 54

TRädbESIKTNING (gratis)

TRädFäLLNING
STUbbFRäSNING
TRädGÅRdSSERVIcE

vi ta
ckar in

te 

nej til
l jo

bb!
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Mejla gärna frågor och idéer till ollesblogg@fiskarheden.se

Fiskarhedens Trävaru AB   |   0280-59 30 00   |   fiskarheden.se

NYHETER OCH TANKAR FRÅN SKOGEN OCH SÅGEN

Tall blir trall

Trallvirke från Fiskarheden passar perfekt på uteplatsen.

Planerar du att fräscha upp en utomhustrappa 
eller en altan i sommar? Då kommer du säkert att 
behöva trallvirke, ett perfekt material för golv i ut-
omhusmiljö. Visste du förresten att trallen du köper 
i bygghandeln kan komma från oss på Fiskarheden? 
 – Vi har stor efterfrågan på vår fina fururåvara 
från den svenska och norska trallindustrin. Vår 
största köpare av trallråvara är det norska företa-
get Talgö Möre Trä A/S. Av vårt virke producerar de 
allt från tryckimpregnerad trall till trätak, berättar 
Joakim Limberg, som är säljare hos Fiskarheden. 

Mer tips och råd om vad du kan bygga själv av trallvirke 
hittar du på fiskarheden.se/nyheter-blogg.

GaSOlGrIll 
Ascona 570 

Vi har öppet som vanligt 
även Valborgshelgen:

30/4    07.00 – 17.00
1/5  09.00 – 13.00

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

0251-597330
info@byggv.se

Kvalitetsgrill från Outdoor 
Chef, Schweizisk ingenjörs-
konst när den är som bäst.

Fira Valborg med dina närmsta 
hos oss hittar du allt för mysiga festligheter

nu kan ni köpa grillkol 
från övdalskuol hos oss!


