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Bergkvist Siljan söker nu virkesköpare 

till vårt kontor i Älvdalen. 

Vi söker dig som:

-vill bygga relationer och göra affärer.

-vill jobba i en miljö där du delar din 

  arbetstid mellan kontor och skog.

-har ett ekonomiskt sinne och är nyfiken 

  på ny teknik.

Läs mer om tjänsten och ansök via vår hemsida: 

https://www.bergkvistsiljan.com/karriar/lediga-tjanster/

bergkvistsiljan.com

Är du vår nya virkesköpare?

bibliotek-kultur@alvdalen.se
0251-31270

Tårtkalas på Älvdalens bibliotek
Ons 17/11  kl. 10-12, 14-18

Biblioteken i Älvdalens kommun blev 
Årets bibliotek 2021. 
Det firar vi genom att bjuda på tårta!  

Varmt välkomna! 

TradiTionellJulmarknad
  på rots Skans 27-28 nov. kl. 11-16Hantverk * Fäbodprodukter * Forkörare * Fårföreningen 

Dans kring granen * Musikunderhållning * Träffa tomten 
i Bagarstugan bakas & säljs det tunnbröd och kavelgris. 

Julgransförsäljning med mycket mera. Njut av go´fika i Café Slöjdstugan.

ElfdalEns HEmbygdsförEning

Välkomna till en hantverksjulmarknad i mysig miljö!
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z
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z
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Välkommen den 18/11 mellan kl 18-20 

Öppettider: Mån-Fre 7-17Lördag  9-13
info@byggv.se0251-597330

Stämningsfull kväll

Vi bjuder på glögg och pepparkaka.

Vi släcker ner delar av butiken 
     och låter julbelysningen lysa upp

I år rivstartar vi på Elon Black Week 
med en klubbkväll i butiken. 
Fynda alla dina favoriter först. PS. Är du inte medlem i klubb 

Elon så löser vi det på plats.

Klubbkväll 18/11 kl. 18-20

Såg & Kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910

Nu fylls 
butiken med 

snöslungor!

Var beredd när snön kommer...

Urval av veckans annonser...

Handla lokalt...det lönar sig i längden...
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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

13.00-15.00  Kyrkliga arbetskretsen
i Brittgården.  Alfhild Sehlin

11.00  Gudstjänst i Älvdalens kyrka.  
Per Sundberg, Mait Thoäng

Måndag 15 november

Tisdag 16 november

Onsdag 24 november

11.00-11.30  Digital Andakt i Kommu-
nala boenden.
 Alfhild Sehlin, Ingrid El Qortobi
14.00-16.00  Må Bra Kören i Brittgår-
den.   Alfhild Sehlin

Älvdalen

Torsdag 18 november

9.00-10.30  Öppet för lek, ovan-
våningen i Brittgården.
Carina Wallin, Linda Axelsson

10.30-11.30  Vagga gunga gå.
 Carina Wallin, Linda Axelsson

11.30-13.00  Sopplunch i Brittgården.
Lena Backlund

15.00-16.45  Tisdagskul i Brittgården.
 Carina Wallin, Linda Axelsson

14.00- 16.00  Må Bra Kören i Brittgår-
den.  Alfhild Sehlin

Sönd. f. Domsöndagen

Söndag 14 november
11.00  Gudstjänst med små och 
stora i Älvdalens kyrka. 
Efter gudstjänsten serveras pann-
kakor till alla. 
 Susann Senter, Gunilla Albertsdotter,  
Barnkören.

Fredag 19 november

Onsdag 17 november

Torsdag 11 november
09.00-12.00  Öppna förskolan, ovan-
våningen i Brittgården
Carina Wallin,Linda Axelsson

13.00-16.00 Pilgrimsvandring. Vi 
träffas utanför Brittgården. 
 Ingrid El Qortobi,  Alfhild Sehlin

16.00 Pilgrimsmässa i Älvdalens 
kyrka.  Inga Persson, Ingrid El Qortobi, 
Alfhild Sehlin.

Nu slår kyrkklockan igen! 
Många har frågat och noterat när visarna 
flyttat sig lite. Kyrkan står verkligen mitt i 
byn, och intresset för kyrkklockorna som 
stått stilla har varit stort.
För mig som arbetat många år i ett av Sveri-
ges största pastorat – Västerås, är det härligt 
att komma till Älvdalen. En anledning är att 
många visar intresse för det vi gör.
Här är det också lättare för mig som kyrko-
herde att vara nära verksamheten och vara 
en del av den. I Västerås predikade jag säl-
lan. Mitt arbete bestod till mycket stor del 
av personalledning och möten. Här möter 
jag både vuxna och konfirmander.
I Västerås var denna tid på året en tid av 
ångest och vånda. Det var tiden för alla 
utträden ur Svenska kyrkan. I Älvdalen har 
vi visserligen några utträden, men de flesta 
vill fortfarande vara med och bidra till allt 
det som Svenska kyrkan gör. Det känns som 
ett gott förtroende!
Nästa år ska vi putsa kyrktornet, för putsen 
håller på att falla av. Det kommer att kosta 
medlemmar i Svenska kyrkan ungefär en 
halv miljon kronor. Många tror att kyrkan 
har en massa pengar, och bara kan hugga 
ner skog. Men sanningen är att skogen ger 
en mycket begränsad inkomst, för det är 
många församlingar som har en liten andel 
var av kyrkans stora skogsinnehav.
Det är kyrkoavgiften, medlemmarnas avgift, 
som håller kyrkan ren och uppvärmd, som 
låter medarbetare i diakoninbesöka de äld-
re på våra äldreboenden. Det är medlem-
marnas avgifter som finansierar verksamhet 
på Brittgården för unga och äldre. Det är 
medlemmarnas kyrkoavgift som låter oss 
bjuda på härlig musik i kyrkan och gör att vi 
kan hålla våra kapell i gott skick.
Ibland får vi bidrag till större renoveringar, 
men som jag just beskrev: när det gäller 
kyrktornet blir det ändå stora pengar som 
medlemmarna måste betala.
Därför är jag glad för alla er som fortfarande 
bidrar!
Stort tack till dig som är medlem, du bidrar 
till ett bättre Älvdalen!
Har ni frågor om verksamheten eller fun-
deringar över vad som händer i Älvdalens 
församling så välkomna att höra av er!  

Susann Senter, kyrkoherde

18.30-20.00 Samtal om livet och om 
tron i Diakonicenter.   Inga Persson

09.00-12.00  Öppna förskolan, ovan-
våningen i Brittgården
Carina Wallin,Linda Axelsson

15.00  Arbetskretsen i Brittgården.  
Alfhild Sehlin

 Domsöndagen

Söndag 21 november

13.00-15.00  Missionskretsen
i Brittgården.  Alfhild Sehlin

Måndag 22 november

Tisdag 23 november
9.00-10.30  Öppet för lek, ovan-
våningen i Brittgården.
Carina Wallin, Linda Axelsson

10.30-11.30  Vagga gunga gå.
 Carina Wallin, Linda Axelsson

11.30-13.00  Sopplunch i Brittgården.
Lena Backlund

14.00-16.00   Åsens Syförening i 
Knutsstugan.  Alfhild Sehlin

15.00-16.45  Tisdagskul i Brittgården.
 Carina Wallin, Linda Axelsson

12.15-13.00  Lunchmusik i Älvdalens 
kyrka.  Susann Senter, Mait Thoäng. 
Sång: Eva Nordin.

Torsdag 25 november
09.00-12.00  Öppna förskolan, ovan-
våningen i Brittgården
Carina Wallin,Linda Axelsson

Diakonicenter har öppet:
Måndag-Torsdag 

kl 9.30-13.00
Varmt välkomna!

Diakonin
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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 tors 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

 Följ oss på www.salemalvdalen.se eller Facebook: Älvdalens Baptistförsamling

Naturligtvis håller vi fortfarande avstånd, tvättar händerna och stannar hemma vid sjukdomssymptom. 

Söndag 14/11 kl 10:00    Söndagsskola med Mathilda Wiklund. 
Onsdag 17/11 kl 13 – 15 Kultur och handarbetscafé. Musikpärlor med Magnus Nykvist. 
Söndag 21/11 kl 11:00   Kapellet öppet för bön och andakt.
Onsdag 24/11 kl 13 – 15 Dorkas. Samling för daglediga. Inför advent i text och sång. 

Vårdcentral Älvdalen  
informerar
Fredagen den19 november 2021

Endast  patienter   
med AKUT behov av 
läkarvård tas emot efter  
överenskommelse med  
sjukvårdsrådgivningen,  
tfn: 1177 p g a utbildning.

Bergkvist Siljan söker nu virkesköpare 
till vårt kontor i Älvdalen. 

Vi söker dig som:
-vill bygga relationer och göra affärer.
-vill jobba i en miljö där du delar din 
  arbetstid mellan kontor och skog.
-har ett ekonomiskt sinne och är nyfiken 
  på ny teknik.

Läs mer om tjänsten och ansök via vår hemsida: 
https://www.bergkvistsiljan.com/karriar/lediga-tjanster/

bergkvistsiljan.com

Är du vår nya virkesköpare?

bibliotek-kultur@alvdalen.se
0251-31270

Stängt på Älvdalens bibliotek

Tis 23/11   Endast meröppet
Ons 24/11 Endast meröppet

bibliotek-kultur@alvdalen.se
0251-31270

Tårtkalas på Älvdalens bibliotek
Ons 17/11  kl. 10-12, 14-18

Biblioteken i Älvdalens kommun blev 
Årets bibliotek 2021. 
Det firar vi genom att bjuda på tårta!  

Varmt välkomna! 

Nästa utgivning 25 november

Manusstopp fredag 19/11
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Önskas hyra

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

KUnGÖRelSe
 

Ordinarie jordägarstämma med 
Älvdalens Besparingsskog 
Tid: Torsdagen den 25 november 2021 kl 18.00 
Plats: Biografen i Älvdalen 

Direkt efter genomförd höststämma finns tillfälle att 
ställa frågor. 
Frågestunden är begränsad till 30 minuter. 

Frågor ska mejlas senast måndagen den 22 november 
till: info@besparingsskogen.se 

Ärenden:

1. Motion angående avverkningsplan

2. Motion angående bidrag till förtroendevalda och anställda
3. Motion angående skogsgödsling
4. Beslut om budget för år 2022 för allmänningsstyrelsen 
    och jordägarnämnden
5. Beslut om ersättning till styrelsen- och nämndens ledamöter       
    samt till revisorer för år 2022.
6. Förrättas följande val till allmänningsstyrelsen:
- ordförande i allmänningsstyrelsen för tiden 2022 – 2025 
- två ordinarie ledamöter i allmänningsstyrelsen för 
   tiden 2022 – 2025
- två suppleanter i allmänningsstyrelsen för tiden 2022 – 2025
7. Förrättas följande val till jordägarnämnden:
- vice ordförande i jordägarnämnden för tiden 2022 – 2025
- tre ordinarie ledamöter i jordägarnämnden för 
  tiden 2022 – 2025
- två suppleanter i jordägarnämnden för tiden 2022 – 2025
8. Följande val:
- ordförande för jordägarstämman för tiden 2022 – 2025
- vice ordförande för jordägarstämman för tiden 2022 – 2025
- tre ordinarie revisorer för 2022
- tre revisorssuppleanter för 2022 

Till ärendena hörande handlingar finns tillgängliga på 
Besparingsskogens kontor. Den som vid sammanträdet avser 
företräda anmäld fastighet skall inneha fullmakt från samtliga 
andelsägare. Ställföreträdare för samägd fastighet skall inneha 
av inskrivningsmyndigheten utfärdat bevis om förordnande 
som ställföreträdare. 

Enligt reglementet § 19 att för utövande av rösträtt skall 
anmälan om deltagande och uppvisande av fullmakt och 
andra behörighetshandlingar ske till Besparingsskogens 
kontor senast onsdagen den 24 november 2021 kl 16.00 
tfn 0251-10695.

OBS! Anmälan efter denna tidpunkt godkänns inte.
 

Älvdalen 2021-11-10 

ALLMÄNNINGSSTYRELSEN

• 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 •
Söndag 14/11 • Måndag 15/11   
Tisdag 16/11 • Onsdag 17/11   

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

alla dagar kl. 10-18

Familj på 4st önskar hyra hus i Älvdalen med omnejd. 
Goda referenser och fast inkomst.    070-331 97 49 
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Evy & Lena

Älvdalen ICA-parkeringen
Söndag 14/11 kl 11-12

Tel. 070-685 53 51

Fiskbilen

Är du över 65 år, har kronisk sjukdom eller är 
gravid är det extra viktigt att du vaccinerar 
dig. Influensa är mycket smittsamt och kan 
göra att du som tillhör en riskgrupp, blir 
allvarligt sjuk. För dig är vaccinationen 
kostnadsfri.

Läs mer på  
1177.se/Dalarna/influensa

I år sker vaccinering endast på  
bokade tider. Ingen drop-in.  
Boka tid på din vårdcentral.

Vårdcentral Älvdalen
Nu kan du boka in en tid för influensa-
vaccination i vår webbtidbok, www.1177.se 
Vårdguidens e-tjänster. Har du tid för dos 3 
Covid-vaccin,  be om att få bli vaccinerad för 
influensa samtidigt.

Vaccinationstider kommer att erbjudas på 
Vårdcentral Älvdalen fr o m vecka 46. 

Har du redan ett tidsbokat besök på 
Vårdcentral Älvdalen så be personalen om  
att få bli vaccinerad då. 

Vid problem att boka via webben ring  
0251-49 86 02 

Sent avbokat/uteblivet besök debiteras enligt 
gällande regler. 

i Rots bystuga
Onsdag 8 dec. kl. 16.00

Tre Björnar står för maten.
Patrik Röngård underhåller

Pris medlemmar 275:- 
icke medlemmar 350:- 

Anmälan och betalning senast 
torsdag 2 dec.

Betalning till BG 5462-1701
Kom ihåg avsändare! 

Anmälan till:
   Britt-Marie: 070-3671753

  Inbjuder till 

 JULBORD

Älvdalen

Alla varmt välkomna 
till en trevlig eftermiddag!

Styrelsen

Älvdalen

inbjuder till 

Julshoppingresa
till Borlänge

onsdag 1 december
Avgång från Älvdalens 

busstation kl 9.00
Hemresa från Borlänge kl 16.00

Pris 300:- OBS endast resan ingår 
i priset! Dagen fri för egna aktiviteter. 

Anmälan och betalning senast 21/11

Betalning till BG 5462-1701
Kom ihåg avsändare

Anmälan till:
Britt-Marie 070-367 1753

Ha en trevlig dag 
och resa!
Styrelsen

Ja, då har vi alltså i runda 
slängar femtio dagar på oss 
att ställa undan allt inför 
vintern, om det inte redan 
är gjort, plocka mossa och 
fixa granris, adventspynta, 
kolla alla utebelysningar, 
adventsstakar och stjärnor, 
göra granriskransar och svära 
för att de inte alls blir som 
på bilden i på instagrampys-
selkontot, göra en trästomme 
och fixa en granrisbock och 
svära ännu mer för nu känns 
kransen plötsligt som en 
”piese of a cake”. Baka lus-
sebullar samt för alla familjer 
med barn i luciafirande ålder 
även inventera luciaklän-
ningar (bara för att inse att 
barnet/barnen växt minst en 
decimeter sedan förra året 
och linnena som redan förra 
året var aningen för korta va-
jar numera på så kallad halv 
stång, mer tydligt; strax ned-
anför knäna. Sen blir det helt 
plötsligt vinter över en natt. 
Vinter med två decimeter 
snö och inga vinterdäck på 
bilen. Var är vinterskorna? Var 
är spaden? Köpte jag inte en 
sop och ny isskrapa till bilen i 
vintras, var är dom? Fåglarna! 
Fram med fröautomaten 
och fylla på från den inhand-
lade tjugoliterssäcken med 
vildfröblandning (som det för 
övrigt inte står varningstext 
på, att det vid fågelbordet, 
ifall fåglarna äter lite slarvigt, 
kan ploppa upp ståtliga ham-
paplantor frampå sommar-
halvåret. Hampa är lika med 
Cannabis. Lika med knark och 
olagligt) Ungefär där börjar 
man känna sig lite osynkad. 
Som att man inte riktigt är i 
fas. Och helt plötsligt är det 
jul, jul, jul. Förberedelser in 
i det sista,ej uppfyllda, dyra, 
önskelistor i drivor, firande 
och så pusta ut någon dag 
innan det är dags att fira nyår. 
Men visst är det härligt med 
alla högtider ändå?
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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

En led i rätt riktning
Om du besökte Sälenfjällens magiska naturvärld 
under höstlovet då gick du kanske på virke från 
Fiskarheden. De nya spängerna har tillverkats i 
vårt sågverk och fördelarna med dem är många. 
De skyddar naturen från onödigt slitage och 
besökarna från att råka ut för halkskador. Halk-
olyckorna har minskat kraftigt sedan fjällets 
populära vandringsleder – totalt 15 km – försetts 
med spänger. En annan positiv följd är att leder-
na nu är tillgängliga för rullstol, cykel och barn-
vagn. Som om inte det vore nog så har projektet 
inneburit stora miljövinster eftersom man valt att 
använda obehandlat furuvirke från Fiskarheden, 
och därmed undvikit hela 19 ton kemikalier. 
 - Vi har högt ställda krav på hållbarhet och miljö, 
säger Anders Bjernulf, VD på Destination Sälen-
fjällen, som tillsammans med kommunen, Läns-
styrelsen och medlemsföretagen använt 220 ton 
obehandlat Fiskarhedenvirke under det treåriga 
projektet. 
 – Nu är vi klara med de viktigaste sträckorna, 
men det kanske blir fler leder som förses med 
spänger framöver, säger Anders.

annonsera lokalt! 
AnnonsKullan hjälper dig att sprida ditt 
budskap! Du når alla hushåll i  Älvdalen, 
Sälen,  delar av Mora samt till företag i 
Älvdalen, Särna och Idre. 
AnnonsKullan finns tillgänglig via utlägg på 
lokala näringsställen. 
Den kan även läsas på www.annonskullan.se

Boka din annons på 070-2538457  
eller  evylena@telia.com

AnnonsKullan 
ditt lokala annonsblad!

Tryckt på bestruket papper - 
för syns skull...

Boka din annons redan idag!
Tel: 070-253 84 57

Mail: evylena@telia.com

Tinyfonden startades till minnet av 
Linus Nallgard.

Linuskorset (som står för framtidstro)  på 
fotot, säljes till förmån för fonden. 
Läs mer  på www.tinyfonden.se

Tinyfonden BG 5099-0043  Swish  1235498985

             Annelie 070-760 35 18  

Boka in 27 & 28 november!
Tinyfondens Julmarknad på Jäll-loppisen

SWISHA IDAG 900 10 17

Handla på 
elon.se  &  bolist.se     

Hämta i butik.



7AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.

Dikeskanten 8 • 79630 Älvdalen • 0251-43131 • 070-253 84 57
evylena@telia.com  •  www.annonskullan.se

AnnonsKullanAnnonsKullan -ditt lokala 
annonsblad-

TrADiTiOnell

Julmarknad
  på rots Skans 

27-28 nov. kl. 11-16

Hantverk * Fäbodprodukter * Forkörare * Fårföreningen 
Dans kring granen * Musikunderhållning * Träffa tomten 

i Bagarstugan bakas & säljs det tunnbröd och kavelgris. 
Julgransförsäljning med mycket mera. 

Njut av go´fika i Café Slöjdstugan.

ElfDAlENS HEMByGDSföRENING

Välkomna till en hantverksjulmarknad i mysig miljö!

z

zz

z

z

z

z

z

OBS! Fotoarkivets dag är ej den 23/11 nästa gång är i början på 2022

Såg & Kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910

Nu fylls 
butiken med 
snöslungor!

Var beredd när snön kommer...

Köp dina Michelindäck lokalt hos 

Heeds bil och vulk 
Snickarvägen 8, 796 30 Älvdalen, Tel. 0251-10800
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välkommen den 18/11 mellan kl 18-20 

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

info@byggv.se
0251-597330

Stämningsfull kväll

Vi bjuder på glögg 
och pepparkaka.

vi släcker ner delar av butiken 
     och låter julbelysningen lysa upp

I år rivstartar vi på Elon Black Week 
med en klubbkväll i butiken. 
Fynda alla dina favoriter först. 

PS. Är du inte medlem i klubb 
Elon så löser vi det på plats.

Klubbkväll 18/11 kl. 18-20


