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Är du trött på att gräva 
för plintar eller att vänta 
på långa torktider med 
betong?

Markskruv för lösningar 
inom alla byggområden. Öppettider: 

Mån-Fre 7-17, Lördag 9-14
0251-597330

Vi har produkter som sänker inomhustemperaturen...

Verktyg till din drömträdgård

Stort sortiment av 
      bevattningsprodukter

Sommarlek 
både för soliga & regniga dagar
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Med reservation för eventuella ändringar.

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

Diakonicenters Textilavdelning  Tel: 0251-431 65   

Älvdalen

Kristi förklarings dag

Söndag 18 juli
11.00  Gudstjänst i Älvdalens kyrka.
Per Sundberg, Mait Thoäng

8 söndagen efter trefaldigheten

Söndag 25 juli

11.00-11.30  Digital andakt 
Tallbacken.

Onsdag 28 juli

11.00  Gudstjänst i Älvdalens kyrka.
Susann Senter, Mait Thoäng 

Torsdag 5 augusti
19.00  Musik i sommarkväll, 
Älvdalens kyrka. / Se separat annons/

Diakonicenter är 
stängt 1/6-31/8

11.00  Gudstjänst i Älvdalens kyrka.
Per Sundberg, Mait Thoäng

9 söndagen efter trefaldigheten

Söndag 1 augusti
11.00  Gudstjänst i Älvdalens kyrka.
Per Sundberg, Mait Thoäng

10 söndagen efter trefaldigheten

Söndag 8 augusti

11.00-11.30  Digital andakt 
Tallbacken.

Onsdag 11 augusti

everTSberg

10 söndagen efter trefaldigheten

Söndag 8 augusti
18.00  Gudstjänst i Evertsbergs kapell.
Susann Senter, Mait Thoäng 

Vägkyrkan i Älvdalens kyrka
5 Juli – 1 Augusti mellan kl. 12 – 16

Varmt välkommen!

Ha en Trevlig sommar
önskar

Linda och Carina, 
Barn & ungdomsverksamheten

Just nu pratas det mycket om semester. Några har redan börjat sin och andra går 
och längtar. Semester och ledighet är återhämtning vi alla behöver. Det behöver 
inte betyda att vi åker långt bort, men det betyder att vi behöver göra avbrott och 
göra något annat.

Den insikten finns redan i Bibelns första berättelse.

Bibeln berättar att när Gud skapade, arbetade de sex första dagarna, så vilade Gud 
den sista dagen av veckan. Jag tror ju inte att det var precis så det gick till. Jag har 
lärt mig en del av biologi i skolan. Men det finns en klokskap i det bud som hand-
lar om att helga vilodagen. Det finns en insikt om att människan behöver både 
arbete och vila. Det visste man alltså redan för flera tusen år sedan.

Vi behöver känna att vi behövs och bidrar. Vi behöver ett sammanhang. Men vi 
behöver också vilan. Vi behöver tider när vi får hämta kraft, fundera över våra liv 
och kunna njuta av det vi har omkring oss. Det vi ofta tar för självklart när dagarna 
rusar förbi.

Ett sätt att hitta den här vilan kan vara att pilgrimsvandra. Många har upptäckt 
vilan i att gå någon av de leder som finns runt omkring Älvdalen. I vandringen får 
tankarna ströva fritt, men man kan också göra små pauser för bön och stillhet.

Just nu har vi följt en grupp konfirmander på deras livsvandring. Ungdomar på väg 
ut i livet behöver få fundera över sig själva, över tro och framtid. I helgen konfirme-
rades dessa ungdomar, och det blev också en annorlunda konfirmation. Eftersom 
det fortfarande gäller restriktioner så fick bara familj och släkt vara med i kyrkan. 
Och även där begränsade vi hur många varje konfirmand fick ta med. Vi andra får 
bära konfirmanderna i våra hjärtan, be för dem och önska dem allt gott för deras 
framtid. Vi som hunnit bli lite äldre kan konstatera att det är inte lätt att vara ung 
idag! Ungdomarna behöver våra förböner och varma tankar.

Våra konfirmander önskar jag en hoppfull och välsignad framtid!

Er alla önskar jag en skön sommar, med vila och återhämtning! 

Guds frid!
Susann Senter, kyrkoherde

Information till kyrkogårdarnas besökare

En gravsten som riskerar att välta är en fara för besökare och för dem som 
arbetar på kyrkogården. Om en gravsten ligger nedlagd behöver detta inte 
innebära skadegörelse, det är troligen kyrkogårdsarbetarna som har lagt ned 
en farligt lutande gravsten.
Det är gravrättsinnehavarens ansvar att åtgärda en lutandeeller nedlagd 
gravsten samt att hålla gravplatsen i värdigt skick. 
Gravlyktor o.dyl. ska ej förvaras bakom gravstenen då de riskerar att gå sönder 
och är i vägen i vissa arbetsmoment samt ger området ett skräpigt och ovårdat 
intryck.
 Med vänlig hälsning
Begravningsverksamheten i Älvdalens församling
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Trevliga torsdagar  i Salem  15/7, 22/7, 29/7 och 5/8
Servering av fika, våfflor, paj m.m (ute eller inne) kl 11 - 16  Välkommen! 

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  
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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

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

Nästa nummer 
12 augusti    

Manusstopp 
fredag  6/8

van- och Ärsjöns
Samfällighetsförening

Kallar delägarna till
Årsmöte

Torsdag den 29 juli  kl. 18:00
”lokalen” lövnäsv. 28

Ärenden enligt stadgarna.
Stämmohandlingar finns hos

ordföranden.
Styrelsen

Älvdalen ICA-parkeringen
Söndag 18/7 kl 11-12

Tel. 070-685 53 51

Fiskbilen

Kallar till årsstämmor för år 2019 och 2020, 
tisdag den 3 augusti 2021 med start kl 18.00 

i Brunnsbergs Bystuga.
Sedvanliga ärenden.
Inga motioner inkomna.
Christina Bjelvert informerar om vandringsvägarna i Österdal-
älven mm.
Handlingar finns fr.o.m 15 juli att hämta på Älvdalens 
Sportcenter eller på Fiskevårdsområdesförenings hemsida: 
www.alvdalensfvof.se

Anmälan om deltagande på årsstämmorna görs till Älvdalens 
Sportcenter telefon: 0251-10600 senast tisdag 27 juli kl 16.00. 
OBS! anmälan efter denna tidpunkt godkänns inte.

För samägd fastighet eller dödsbo krävs giltig fullmakt från 
samtliga delägare, eller ställföreträdarbevis utfärdat av 
tingsrätten för att kunna utöva fastighetens rösträtt.

För fastighetsköp som skett efter 2021-01-01 krävs likaledes 
köpehandlingar för att utöva på fastigheten tillhörande rösträtt.
För fastighetsköp som skett efter 2020-01-01 krävs likaledes 
köpehandlingar för att utöva på fastigheten tillhörande rösträtt.

Välkomna Styrelsen

Älvdalens 
Fiskevårdsområdesförening

Årsmöte, Ulum Dalska 
Torsdag 19/8 kl 18.30 

i Rots bystuga
Sedvanliga årsmöteshandlingar.

Tagið nista min ið 
Warmt welkumner!

/Styrelsen

Vi följer rekommendationerna 
från FHM för möten.

rämma fäbodlag
kallar till årsmöte 

Söndag 22 aug 2021, kl 11.00
vid dansladan i rämma.

Förhandling enligt stadgarna.

Medlemskort kan lösas vid årsmötet.

Välkomna!
Styrelsen

Ordinarie 
jaktstämma 

med Rot och Holens 
VVO-förening 

Hålles i Rots bystuga 
fredag 23 juli kl. 18:00 

Sista anmälningsdag för 
nya jägare är tisdag 20/7 

Styrelsen

Säsongskort:
Familj (2 vuxna och barn 3-15 år) 600:-
Vuxen (from 16 år) 300:-
Barn (3-15 år) 200 :-

Välkomna till Åsenbadet! 
Öppet alla dagar 11-19

t.o.m. 15 augusti

Kiosken är öppen och erbjuder glass, 
godis, varma & kalla drycker, toast, 
bullar, pajer och hembakat fikabröd.

Dagkort:
Vuxen (from 16 år) 40:-
Barn (3-15 år) 30 :-

Åsenbadet drivs av ideella krafter, vill du 
hjälpa till? För bemanning, se anmälnings-
listor på badet eller vår facebookgrupp 
Åsenbadets vänner.
För ekonomiska bidrag swisha 
123 489 89 12 eller sätt in ditt bidrag på 
konto i Swedbank: 8166-1, 704 199 695-5

Familjen Holms Begravningsbyrå • Dalgatan 76c, 796 31 Älvdalen • 0251-105 10

Du kan lämna minnesgåva till 
någon av våra begravningar 
på  familjenholms.se

Ordinarie öppettider Älvdalen måndagar och torsdagar 10-13

Älvdalskontoret är obemannat veckorna 29,30, 31. 
Vi är dock anträffbara på telefon 

för tidsbokningar och beställningar.

Årets Gambudslopp, 
som skulle ha ägt rum 
måndagen den 26 juli 
2021, är inställt pga 
Coronapandemin.

          Åsens SK

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

Tel. 0251-100 66

Vi önskar en fortsatt 
skön sommar!

Johanna och Hanna

Semesterstängt 
vecka 30-31 

( Öppnar åter tisdag 10/8 )

Jordgubbar 15 liters lådor och askar säljes.

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

Måndagar  &  Torsdagar  
kl 17-18

Älvdalen (blåa huset)

Hjortronsylt.

Smsa gärna för beställning

butiken på Sollerön 
öppen varje dag 10-18

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

Hallonlådor 1,6 kg

I takt med att pandemin 
fortgår så renoveras lan-
det från topp till tå. Hos 
bygghandlarna gapar 
virkeshyllorna tomma och 
bingarna som borde vara 
fulla med stolpskor ekar 
också de lika tomma. För 
vad ska man göra när man 
inte kan dra iväg till huset i 
Italien eller när gränsen till 
Norge och Trollstigen hipp 
som happ är stängd? Då 
blir man sittande hemma 
och spankulerar runt där 
på tomten och ser allt som 
behöver åtgärdas, eller får 
nya briljanta ideér om hur 
snyggt och praktiskt det 
skulle vara med ett utekök 
med pizzaugn och varför 
inte en fiskrök..!? Eller…ett 
växthus! Inget litet ynkligt i 
plast, nej ett stort i glas och 
stålbjälkar, ett orangeri!! 
I taktfast samklang med 
restriktioner i resandet och 
uteliv, så byggs drömmar 
och virkeshögar på där-
hemma. Bra eller dåligt? 
Allting har ju två sidor och 
kanske är det bra att få 
stanna upp och se sig om-
kring lite på hemmaplan. 
Skönt att ”bli tvingad” att 
ta itu med saker som blivit 
liggande för att man inte 
haft tid och så vidare. Och 
tid att bli turist i hembyg-
den. Upptäcka vattenfallen 
som brusar där i krokarna, 
klättra i berget någon 
kilometer bort, simma i de 
fina sjöarna som ligger där 
och glittrar alldeles in på 
knutarna. Det finns mycket 
att upptäcka här, såväl 
för oss infödingar som för 
turister utifrån. Behövs det 
karta och kompass så hittar 
ni det helt säkert i någon av 
våra välsorterade butiker 
här på orten. 

Ha de!
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020-55 27 00 • www.nodava.se • info@nodava.se

Invasiva främmande arter, det vill säga 
arter som introducerats till ett område 
utanför sitt ursprungsområde och sprider 
sig kraftigt samt skadar den biologiska 
mångfalden, ökar i Sverige och i Dalarna.   
Naturvårdsverket rekommenderar förbrän-
ning av dessa arter. De ska inte komposteras 
då risken för spridning är stor och fröer och 
vissa växtdelar inte förmultnar över tid.  
Enligt EU-förordningen över invasiva  
främmande arter är det förbjudet att:  
importera, transportera, använda, hålla  
levande, sälja, föda upp, odla, byta och 
släppa ut dessa arter. 

Information om invasiva 
främmande växtarter

• Jättebalsamin 
• Gul skunkkalla 
• Jätteloka 

De arter som finns i Dalarna  
där ovanstående gäller:

• Blomsterlupin  
• Kanadensiskt gullris  
• Parkslide 

De arter som finns i Dalarna som Natur-
vårdsverket rekommenderar att vi förhindrar 
spridningen av: 

• Dra upp växterna med rötterna.  
• Lägg växtdelarna i plastsäck och förslut den väl. 
• Kontakta din återvinningscentral för att höra hur     
   de kan ta emot växtdelarna.  
• Transporterar du plastsäckarna på ett öppet släp  
   var noga med att säckarna är hela och väl för 
   slutna för att förhindra att växtdelar och frön  
   blåser av släpet och sprids.  
• Släng plastsäckarna i containern för grovt bränn- 
   bart avfall på återvinningscentralen. 
 
För mer information: naturvardsverket.se  
nodava.se • lansstyrelsen.se/dalarna 

Rätt hantering av dessa arter: 

Blomsterlupin

Parkslide

Gul skunkkalla

Jätteloka

Nästa nummer   12 augusti    
Manusstopp  fredag  6/8

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

Följ oss gärna 
på Facebook  
och Instagram

Semester = Uteliv
Turistkarta Älvdalen 2021
Pris 50 kr 
Uppdaterad med mer detaljerad karta och 
mer platser att besöka i vår vackra bygd

Bushman 
från Australien
Ultraeffektivt myggmedel 
som skyddar mot mygg, 
fästingar och knott

Sommarspel
Kubb, krocket, boule, 
badminton, piltavlor m.m. 

Fritidsartiklar
Trangia, Primus, gasol, 
grillhällar, adventurefood 
och mycket, mycket mer...

Sköna fritidskläder 
från Pinewood

Fiskeutrusning 
Mask - Fiskekort 
Fiskekarta 
Flytvästar

BåTuTHyRning

Cyklar MTB och 
standardcyklar

Cykeluthyrning 
av MTB - Standard 
och en tandemcykel

Sportglasögon 
från Julbo

Nyhet!

Vi önskar alla 

en glad sommar!

Semesterstängt v. 30-32
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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!

En present 
som passar alla!

Sp
ar

a 
an

no
ns

en
JÄLL  LOPPIS
Nallgården, Risbergsv. 7 i Loka, Älvdalen. Skyltat från RV70.

(HÖSKULLE LOPPIS)

sön  18/7   10-16 Barnens dag
sön  25/7   10-16 Sport & fritid
sön   1/8   10-16 Hantverk & djur
sön   8/8   10-16 Skördetema
sön 15/8   10-16 Retrodag & återbruk
sön 22/8   10-16 Fikabuffé

Försäljning av hembakat 
fika i mysig trädgårdsmiljö.
Kavelgris, tunnbröd och bondsmör 
säljes i begränsat antal varje gång.

Här finns allt möjligt då vi är 14 säljare, till och med hantverk och Partylite!

Vi följer självklart folkhälsomyndighetens rekommendationer 
men komihåg att hålla avstånd och var rädda om varandra. 
Tillhör du riskgrupp eller är i Älvdalen annan dag?
Ring Maria Andersson 070-1881440 så öppnar vi upp för 
privat visning för dig själv, din familj eller dina kompisar. 

Varmt välkomna!

Följ oss och se mer info om våra populära 
teman på Facebook ”Lokas Jäll Loppis”

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 

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
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Trevlig fortsättning på sommaren!
Vi ses igen 12 augusti

• kläder •
1000-tals olika mode- 

och fritidsplagg
bortvräkes!!

Prisex:
WCT-byxa 90:-/st

• prylar •
10000-tals prylar, t.ex 

hushålls-,  kontors- 
och hygienartiklar, 

verktyg, leksaker m.m.

allt 10:-/st

utförsäljning

• väsa bystuga •
Fredag 16/7 • lördag 17/7  

Söndag 18/7 • Måndag 19/7   

Info: SDS Import, Stefan tel. 070-341 67 47

alla dagar kl. 10-18

Nästa nummer   12 augusti    
Manusstopp  fredag  6/8

Bli Barnsupporter och 
ge 100 kr i månaden.
barncancerfonden.se

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    


