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Vi erbjuder ett brett catering-
sortiment som passar både små 
och stora tillställningar. Allt för att 
underlätta för dig, så att du kan 
fokusera på dina gäster. 

Välko� en önskar
Sofi e, A� a-Karin, Martin & A� a

Vi gör Älvdalen godare!

Catering
för alla tillfällen

Öppet 
alla dagar 8 – 21

Har du egna önskemål som 
du inte hittar i menyn löser 
våra duktiga medarbetare 
i delikatessen självklart det.

Beställ minst 3 helgfria 
vardagar i förväg på 
ica.se/supermarket/olssons 
eller via telefon: 0251- 414 05 
vardagar mellan kl 8-18.

Självklart är du också 
välkommen in till oss för 
att prata direkt med vår 
härliga delipersonal.

Öppet 
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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

Midsommardagen

lördag 26 juni

Tredje söndagen efter trefaldighet

Söndag 20 juni
11.00  Gudstjänst i Älvdalens kyrka.
Per Sundberg, Gunilla Albertsdotter

Den helige Johannes döparens dag

Söndag 27 juni

18.00  Gudstjänst i sommarton, 
Älvdalens kyrka.
Bo Senter, Mait Thoäng 

11.00-11.30  Digital andakt 
Tallbacken.

Onsdag 30 juni

Är du intresserad av att vara värd i årets Vägkyrka?
Kyrkan hålls öppen:  månd 5/7 – sönd 1/8.
Kontakta Alfhild Sehlin  0251-416 48, 
alfhild.sehlin@svenskakyrkan.se
eller
Ingrid El Qortobi 0251-431 42, 
ingrid.elqortobi@svenskakyrkan.se

I år hålls Vägkyrkan i Älvdalen öppen
5 Juli – 1 Augusti mellan kl. 12 – 16

Varmt välkommen!

Vill Du veta mer om SKUT 
(Svenska Kyrkan i Utlandet)? 
Gå då till vår fina kyrka när 
Vägkyrkan är öppen, så får 
Du veta mer! Köp gärna ljus 
om Du vill stödja SKUT.

11.00  Gudstjänst i Älvdalens kyrka.
Susann Senter, Mait Thoäng 

Apostladagen

Söndag 4 juli
11.00  Gudstjänst i Älvdalens kyrka.
Per Sundberg, Gunilla Albertsdotter

Torsdag 8 juli
19.00  Musik i sommarkväll, 
Älvdalens kyrka. / Se separat annons/

Stefan Nykvist, Peter Larsson 

Diakonicenter är 
stängt 1/6-31/8

Att följa vårens utveckling i norra Dalarna är fascinerande. Det är 
första gången jag har fått vara med om detta. Ena veckan snöo-
väder, sen fågelkvitter och blommorna som slår ut. Nu går vi in i 
försommaren och Älvdalens natur är så vacker, med den mörka 
skogen, bergen, solglittret i vattnet. Söndagen 13 juni är det dags 
för mig att avskedspredika i kyrkan. Det har varit en glädje att få 
tjänstgöra som präst här i församlingen, inte enbart på grund av 
den vackra naturen, utan framför allt på grund av alla er som jag 
har mött. Så mycket värme och vänlighet. Ett samhälle där det är en 
självklarhet att man hälsar på varandra då man möts utomhus, det 
märks tydligt att här håller man ihop och bryr sig om varandra. Ett 
stort tack vill jag rikta till hela den här fantastiska bygden. Ta hand 
om er, och må Guds rika välsignelse lysa i era liv, nu och alltid. Nu 
går färden för mig vidare mot Svenska kyrkan i Norge.

I kyrkans texter har vi nu gått in i trefaldighetstiden, den liturgiska 
färgen är grön eftersom trefaldighet handlar om hur vi människor 
kan växa i vårt inre. Många av söndagarna handlar om att leva och 
växa som människa och kristen. Genom bibelns berättelser kan vi 
lära känna Gud och hur Gud visar sig i just våra liv. Bibeln berättar 
om att Jesus ofta firar glädjen och gemenskapen i måltidsbordets 
gemenskap. Måltiden är något som håller oss samman som män-
niskor. Det behöver inte vara den där storslagna festen det handlar 
om för oss, nej jag tänker snarare på den där koppen kaffe som vi 
kan dricka tillsammans eller att samlas tillsammans vid en eld och 
grilla korv. Så kan vi dela både livets glädjeämnen och utmaningar 
med varandra. När vi bär varandras bördor så uppfyller vi Kristi lag, 
står det i Galaterbrevet. Gör det. Ta hand om er själva och varandra.

Allt gott,

Jenny Salaj, präst
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Nästa nummer 15 juli          
Manusstopp fredag  9/7

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    

Tel: 0771-450 450
apoteket.se

Hos oss kan du hämta ut dina 
receptbelagda läkemedel, få 
personlig rådgivning och handla 
kvalitetssäkrade produkter som 
gör det enklare att må bra.

Apoteket 
Furuvägen 3, 
Älvdalen
Vardagar 9.30–18
(vecka 25–35) 

Handla 
dygnet runt på 

apoteket.se

Välkommen 
till Apoteket!

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  

Söndag 20/6 kl 11.00  Gudstjänst med Carina Ahl.
17/6  och 24/6 Matlådor i Salem från kl 11:30. Sista för terminen. 
1/7 , 8/7 Trevliga torsdagar i Salem. Servering kl 11 – 16. Fika, våfflor, pajer m.m.

Annonsera i AnnonsKullan!
Enkelt - smidigt - lokalt.

Tidningen kommer i brevlådan och
den finns att läsa på hemsidan - 
tillgänglig för alla.

Välkommen med din annons!
evylena@telia.com
070-2538457

Följ gärna AnnonsKullan på



4 AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.

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

  Uthyres

Amerikanare/ev. även euro-
peisk bil köpes. 50-60-70-tal, 
det mesta av intresse.
Kontant bet/ banköverföring.
073-9868777
                      Jörgen Fredriksson

   Köpes

Grattis

Kontors/affärslokal med 
bankvalv. Centralt i Älvdalen. 
Info: 070 6448252

Tack
Vårt varma Tack

till er alla som på många sätt 
hedrat minnet av vår älskade

Inga-Britt Matsson
vid hennes bortgång 

och begravning.
Ett särskilt tack till 
hemtjänsten och 

korttidsavdelningen på 
Tallbacken, Ni är helt otroligt 

fantastiska i ert arbete.

Göte
Ann-Louise, Stefan och Jörgen 

med familjer

Månsta vvOF
Ordinarie årsstämma 

i gamla skolan i Månsta 
fredag 2/7 kl. 18.00. 

Ärenden enligt stadgarna.
För nya jägare gäller anmälan 

till årets jakt senast på 
årsstämman, 

för övriga gäller anmälan till 
årets jakt senast 8/8.
Medtag fullmakter.

Styrelsen

Blybergs 
samfällighetsförening
Kallelse till årsstämma
Söndagen den 27 juni 

2021 klockan 17.00 
Blybergs bystuga utomhus.

Klockan 16.45 registrering 
av röstberättigade

Ärenden enligt stadgarna
Årsredovisningshandlingar 

finns tillgängliga hos 
kassören och i bykontoret

Styrelsen
Ordinarie årsmöte 

med Klittens vvO hålles 
i Bystugan på Klitten. 

Fredag 2/7 kl 18.00
Ärenden enligt stadgarna. 

därefter hålls årsmötet för 
Klittens jaktlag. 

Välkomna! 
Styrelsen 

ÅrSMöTe 
elfdalens hembygdsförening

Måndag den 28/6 2021 
kl.18.30 på rots Skans

Stadgeenliga ärenden. 
Mötet hålls utomhus på 

lämpligt avstånd till varandra.

Välkomna! Styrelsen
Tänk på Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer.

ÅrSMöTe 
Mångsbodarna Tennängets 

Fäbodlag
Söndag 20 juni kl 17.00 

Vasaloppskontrollen 
Mångsbodarna 

Sedvanliga förhandlingar.

Välkomna!

Ett varmt tack
Till Er alla som på olika sätt 
hedrat minnet av vår käre 

Sven Andersson 
vid hans bortgång 
och begravning.

MARIANNE
Anita med familj

Tack

Många grattiskramar till 
Maria Garbergs Älvdalen 
på födelsedagen den 8 juli.

Mamma och Anselm

Ordinarie årsmöte
Karlsarvets vvOF

Fredag 2 juli kl. 18.00
i Karlsarvets bystuga

Ärenden enligt stadgarna.
Ev. nya jägare anmäler sig till 

ordförande före årsmötet.
Välkomna!  /styrelsen

alzheimerfonden.se 
Tel 020-30 11 30

BARA FORSKNING  
KAN STOPPA  

DEMENSSJUKDOMAR

PG 90 11 19-8
BG 901-1198
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Evy & Lena

Älvdalen ICA-parkeringen
Söndag 20/6 kl 11-12

Tel. 070-685 53 51

Fiskbilen

Norra Dalarnas Fastighets AB
Brotvägen 5, Tel: 0251-31 162
E-post: info@nodaf.se
www.nodaf.se

Ordinarie öppettider mån- fre 9-12

SEMESTErSTÄNgT 
vecka 28 - 30

Jordgubbar säljes 4 liters lådor

Butiken på Sollerön 
öppen varje dag 10-18

Tel. 076-2121588 /Peter • www.sollerojordgubbar.se

vecka 26-28 
Måndag  och Torsdag  kl 17-18

Onsdag 23/6 kl 10-18
Torsdag 24/6  kl 10-18
Fredag 25/6    kl 10-14

Midsommarspecial!
Älvdalen (blåa huset)

Först till 

kvarn!

EMMAS OPTIK AB
Leg. optiker med kontaktlinsbehörighet.
Dalgatan 100 A • Tel: 0251-30200

Öppet:
Tis-Fre 10-17, Lunchstängt 13-14
Övriga dagar och tider efter tidsbokning.

Semester!
vecka 28, 30 & 31

önskar alla en 
trevlig semester!

Vi tar

Älvdalen

Hej Vänner 
i SPF seniorerna!

Det är med en viss tillförsikt 
som vi ser effekten av 

vaccineringar och därmed en 
lättnad av restriktionerna.

Planeringen av aktiviteter under 
sensommaren och hösten kom-

mer snarast att startas upp.
Vi ser fram emot att åter kunna 
träffas under gemytliga former.

Vi vill också önska Er 
trevlig sommar.

SPFs  Styrelse

Tandläkare Johannes Hütter
Aktuella öppettider och information hittar du på vår hemsida eller på Facebook!

 Dalag. 12, Orsa • 0250-401 75 • www.orsatandvard.se

önskar Johannes med personal

Trevlig midsommar

Vi söker 
tandhygienist 

till praktiken 
i Orsa! Vi har semesterstängt 12 juli–6 augusti.

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

Nästa nummer 15 juli     Manusstopp fredag  9/7

Hänryckningens tid… 
tiden mellan hägg och 
syren…många namn har 
den, den här underbara, 
härliga, fantastiska tiden. 
Tiden på året när alla 
vaknar till liv, det föds 
rådjurskid och produce-
ras fågelägg och precis 
allting i naturen sprakar 
till och blir till liv. Natu-
rens gång, och även vi 
människor får lite mera 
glöd i blicken och spänst 
i stegen. Vi blir helt klart 
påverkade av väder och 
vind. Det är också bevisat 
genom avancerade forsk-
ningsstudier att  vi mår 
bättre av att vistas utom-
hus två timmar i veckan. 
Ja, ni hör ju, två ynka tim-
mar! Det är ju när man sit-
ter ute i fågelkvittret och 
myser i sig frukosten och 
en timme senare reser sig 
för att ta en påtår och en 
”liten knäckemacka till” 
typ.! Där har man håvat 
in hälsofördelarna som 
ger, kanske inte evigt liv, 
men åtminstone några 
extra gyllene år. Inte att 
förakta! Så det är bara att 
passa på nu att vara ute 
så mycket som möjligt 
och tanka oss fulla med 
uteliv. Kanske, kanske lag-
ras det lite i kroppen som 
vi kan använda oss av 
när vi sitter inomhus och 
huttrar i mörka novem-
ber.

Ha det gott tills vi ses 
igen om fyra veckor...
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Kundservice tel. 020-55 27 00 • www.nodava.se • info@nodava.se   
Sommaröppet kl. 08.00–12.00

Vattenförbrukningen ökar under varma dagar vilket kan leda till problem med 
vattenleveransen, därför uppmanar vi alla att anpassa vattenförbrukningen. 

Sommar, värmebölja och vattenbrist

Här är några tips på hur du kan spara vatten:

Tack för din hjälp!

Under varma dagar går det åt mer vatten än vanligt. Många tar kanske en extra dusch, vattnar 
gräsmattan eller fyller poolen med kommunalt dricksvatten. Ökad förbrukning ger högre  
belastning på våra vattenverk och ledningsnät, vilket kan medföra minskat vattentryck i vissa 
områden. I värsta fall kan några områden bli helt utan vatten. För att det inte ska bli problem 
med vattenleveranserna framöver uppmanar vi alla att anpassa vattenförbrukningen. 

• Om din gräsmatta redan är etablerad så behöver du inte  
   vattna den, gräset blir brunt men återhämtar sig igen efter  
   regn.  
• Undvik att vattna gräsmattan med vattenspridare. Måste  
   gräsmattan vattnas, gör det tidigt på morgonen eller sent  
   på kvällen. Vid bevattning dagtid dunstar det mesta av  
   vattnet bort. 
• Duscha istället för att bada badkar. Ta korta snabba  
   duschar och stäng av vattnet när du schamponerar och  
   tvålar in dig.  
• Häll upp en kanna vatten och ställ i kylen istället för att  
   spola ur kranen tills vattnet blir kallt.  
• Stäng av vattnet medan du borstar tänderna. 
• Fyll disk- och tvättmaskiner innan du kör dem. Använd  
   kortprogram.  
• Diska inte under rinnande vatten. 
• Tvätta bilen i biltvätt där vattnet renas och återanvänds  
   – både vattensmart och miljösmart.  
• Använd sjövatten eller en spolbil vid byte av vatten i  
   badtunnor. 

Bra att veta:
• En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.  
• Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på 3 minuter motsvarar 36 liter.  
• Om en familj på fyra personer ständer av kranen medan de borstar sina tänder sparar de tillsammans  
   100 liter vatten på en dag.  

Vattenförbrukning
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Skogspraktikern.se 
Tel. 070-288 37 54

TräDbesikTning (gratis)

TräDfällning
sTubbfräsning
TräDgårDsservice

vi ta
ckar in

te 

nej til
l jo

bb!

såg & kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910

Röjsågar
FS 460

 9790:-
inkl. 3 skärutrustningar! FS 410 

8790:-
inkl. 3 skärutrustningar!

0251-10700Maria & Fanny

Vi vill önska alla våra underbara 
kunder en skön sommar.

Varmt välkomna!

Passa på att komma in och kolla på våra 
fina sommarboxar med produkter bla från 
maria Nila, milkshake samt Icon

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

0251-597330
Efter midsommar från v.26
börjar vi med extra långa 
lördagar,  öppet till kl. 14

Vi önskar alla en riktigt 
skön Midsommar!

Gasol, grillkol/ briketter, myggskydd, flaggor, 
cocktailglas, parasoller och massor med skoj

Miljövänlig pallkrage, tillverkad på hemmaplan i Sverige. 
Produkten tillverkas i varmförzinkad plåt och lackas med 
utomhusbeständig miljöcertifierad polyesterlack. Det gör 
att den håller i många år, vilket skapar en produkt långt mer 
hållbar än liknande produkter i trä. 
Den är dessutom 100% återvinningsbar - en miljövänlig 
produkt som bjuder in till mer hållbar odling!

Midsommarafton & Midsommardagen 
ska vi binda blomsterkransar och njuta 

av den ljusa sommarnatten så då är 
Byggvaruhuset STäNGT.

Vi har det du behöver för en glad Midsommar…

En pallkrage som håller i många år

Sortimentet för Weibulls nya pallkragesystem är LIFE-märkt. 
Det betyder att produkterna ingår i Weibulls mest hållbara 
sortiment som rankar högt i fråga om hållbarhet.

HJÄRTS JUKDOMARNA SKA BESEGRAS

Ring 0200 - 89 19 00
eller pg 90 91 92-7 eller www.hjart-lungfonden.se

Hjärtsjukdom dödar flest.
Hjälp oss ändra på det.

C3_1-10_98x60:Layout 3  09-03-25  13.22  Sida 5
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• Upplev sommaren säkert

Älvdalens kommun
informerar

kommun@alvdalen.se, 0251-313 00
www.alvdalen.se/coronavirus

Pandemin är inte över än men snart är vi där
För att vi ska kunna njuta av sommaren på ett säkert sätt måste vi visa hänsyn, ta  
personligt ansvar och fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
Smittspridningen av covid-19 pågår fortfarande och belastningen på sjukvården är  
forsatt hög. Därför ska du

• inte ta ut kommande lättnader i förskott

• fortsätta att följa de allmänna råden trots att du är vaccinerad

• hålla avstånd till andra och undvika trängsel

• stanna hemma och testa dig även om du bara känner dig lite sjuk

• vaccinera dig när det är din tur.

Trevlig sommar!

Foto: Stefan Holm


