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en riktigt God Jul & 

ett Gott Nytt År

AnnonsKullan önskar 
alla läsare och annonsörer

Vi ses igen den 20 januari
Annonsstopp fredag 14 januari
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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

Älvdalen

Måndag 10 januari

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

11.00  Gudstjänst i Älvdalens kyrka. 
 Per Sundberg, Mait Thoäng
18.00  Julens sånger och psalmer i 
Älvdalens kyrka. Ha vaccinationsbevis 
och   legitimation redo! Inga Persson, 
Gunilla Albertsdotter, Kyrkokören med 
solister och instrumentalister.

Diakonicenter har öppet:
Måndag-Torsdag kl 9.30-13.00

Varmt välkomna!
Diakonin

4 sön i advent

Söndag 19 december

13.00-15.00  Missionskretsen
i Brittgården.  Alfhild Sehlin

Söndagen efter nyår

Söndag 2 januari

Onsdag 19 januari

evertSberg

Julafton

Fredag 24 december
10.00  Samling kring krubban i 
Älvdalens kyrka. Ha vaccinationsbevis 
och legitimation redo!
Susann Senter, Gunilla Albertsdotter, 
Barnkören, Linda Axelsson, Carina Wallin
13.00–16.00  Julaftonsfirande i 
Brittgården. Anmälan senast 
2021-12-17. Se annons.
  Ingrid El Qortobi, Alfhild Sehlin, Bo Senter 

Juldagen

lördag 25 december
06.00  Julotta i Älvdalens kyrka. Ha 
vaccinationsbevis och legitimation 
redo!
Den som saknar vaccinationsbevis 
kan lyssna på Julotta från Älvdalens 
kyrka i Sveriges radio P1 kl. 07.03
  Susann Senter, Gunilla Albertsdotter, 
Kyrkokören

Annandag jul

Söndag 26 december
11.00   Gudstjänst i Älvdalens kyrka.                
   Susann Senter, Mait Thoäng

Nyårsdagen

lördag 1 januari
18.00   Ekumenisk gudstjänst i 
Älvdalens kyrka
   Susann Senter, Mait Thoäng, 
Kersti Wikström

11.00  Gudstjänst i Älvdalens kyrka. 
 Per Sundberg, Mait Thoäng

Trettondedag jul

torsdag 6 januari
11.00   Högmässa i Älvdalens kyrka. 
Mottagande av nya kyrkorådet. 
Julinsamlingen avslutas.
Susann Senter, Gunilla Albertsdotter, 
Internationella gruppen

Första söndagen efter trettondagen

Söndag 9 januari
11.00   Gudstjänst, Världens psalmer i 
Älvdalens kyrka.
   Inga Persson, Gunilla Albertsdotter

Andra söndagen efter trettondagen

Söndag 16 januari
11.00   Gudstjänst i Älvdalens kyrka.                
   Per Sundberg, Gunilla Albertsdotter 

Måndag 17 januari

Juldagen

lördag 25 december
04.00  Julotta i Evertsbergs kapell
Ha vaccinationsbevis och legitimation 
redo!
  Susann Senter, Gunilla Albertsdotter

åSen

nOrnÄS

Juldagen

lördag 25 december
07.00  Julotta i Älvdalens Åsens kapell 
Ha vaccinationsbevis och legitimation 
redo! Bo Senter, Mait Thoäng

Nyårsafton

Fredag 31 december
18.00   Ljuständningsgudstjänst i 
Åsens kapell
Susann Senter, Mait Thoäng

tisdag 18 januari
14.00–16.00  Åsens syförening i 
Knutstugan
Alfhild Sehlin, Mait Thoäng

Julafton

Fredag 24 december
13.00  Julbön i Nornäs kapell 
Ha vaccinationsbevis och legitima-
tion redo! Susann Senter, Gunilla 
Albertsdotter, sång Torbjörn Zakrisson

Andra söndagen efter trettondagen

Söndag 16 januari
14.00  Gudstjänst i Nornäs kapell.
Per Sundberg, Gunilla Albertsdotter

Vi önskar alla församlingsbor

God Jul och ett Gott Nytt År!!!

Tacksägelsedagen 2021
Ett varmt tack till alla som deltog i 
gudstjänst och auktion den 10 okt 
i Åsen, som inbringade 4 402 kr. 
De insamlade medlen gick till 
Världens barn.

Ett varmt tack till alla som deltog 
i gudstjänst och auktion 
den 10 okt i Älvdalens kyrka. 
Pengarna gick till SKUT

Diakonicenter är stängt 22/12-2021 till och med 10/1-2022
Församlingsexpeditionen är stängd 27/12 till och med 30/12. 
Har du frågor eller funderingar kontakta kyrkoherde 
Susann Senter 0251-431 43
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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. 

Välsignad JUL 
önskar 

ÄLVDALENS 
BAPTISTFÖRSAMLING!

19/12 kl 11:00 Julgudstjänst. Kersti Vikström. Servering och fotoutställning. 
25/12  kl 11:00 Gudstjänst för alla på burmesiska och svenska
1/1  kl 18:00 Ekumenisk nyårsbön i Älvdalens kyrka. 
9/1  kl 11:00 Kapellet öppet för bön och andakt. 
16/1  kl 11:00 Gudstjänst för alla på burmesiska och svenska.
   Välkommen! 

En God Jul och Ett Gott Nytt År!

Alla församlingens medarbetare vill uttrycka en välgångs-
önskan till er alla. Jag har glädjen att få vara deras språkrör.

Under året som gick har vi i Älvdalens församling tagit 
emot flera nya medarbetare. Jag är en av dem, liksom vår 
diakon Ingrid. Alla, som längre eller kortare tid, har tjänst-
gjort här i Älvdalen har uttryckt sin uppskattning över det 
sätt som ni församlingsbor har tagit emot oss. Tack för det 
vi fått dela med varandra under året som gick! 

När pandemin startade 2020, då trodde vi nog att den 
skulle bli kortvarig. Så blev det inte. När detta skrivs så vet 
ingen vilka restriktioner som kommer att gälla under jul 
och nyår. Vi håller oss informerade, och informerar via hem-
sida. Men jag hoppas vi kan ses till julens gudstjänster, och 
tillsammans dela berättelsen om barnet i krubban. Gud 
kommer som ett barn, och världen är inte övergiven. Mitt 
ibland oss bor kärlek och hopp.

För er som inte har möjlighet att komma till kyrkan så 
sänds julottan i radions P1 i år från Älvdalen. Klockan 07.00 
på juldagen finns möjlighet att höra Älvdalens kyrkokör 
och spelmanslaget i en gudstjänst som spelas in i vår kyrka.

Det nya året, 2022, inleder vi med en ekumenisk guds-
tjänst. Tillsammans med Älvdalens baptistförsamling börjar 
vi året med att be tillsammans för fred. Fred i världen, men 
också fred i hemmen i vårt land, fred och frid på skolor 
och arbetsplatser. Denna gång samlas vi i Älvdalens kyrka 
1 januari kl 18.00. Nästa gång besöker vi förhoppningsvis 
Salem.

Än en gång: Tack för allt som delats under året som gick. 
Jag hoppas att vi får träffas till glada och befriande guds-
tjänster i Älvdalens kyrka under året som kommer! 

Susann Senter, kyrkoherde

Herre, låt ljuset från din krubba fylla oss,
så att vi uträttar dina ärenden på jorden.

Dags att anmäla till vårens Tisdagskul!
Skicka din anmälan med namn på barnet till 
linda.axelsson@svenskakyrkan.se   senast 7/1 2022
Anmälan gäller för hela terminen, svar om barnet 
kommit med ges under vecka 2.
Första Tisdagskul för vårterminen är den 18/1.
Linda Axelsson, Församlingspedagog

vI FÖlJer regeringens beslut

Regeringen har beslutat att införa krav på covidbevis för 
evenemang med fler än 100 deltagare för allmänna 
sammankomster från 1 december.
Vaccinpass kommer att gälla för verksamheterna i Älvdalens 
församling. Du som planerar att besöka gudstjänst eller 
musikgudstjänst i advent och jul, när vi kan bli många, 
ha vaccinpass i beredskap. Det gäller för alla över 18 år. 
Vi kommer att kräva att du kan visa upp godkänt covidbevis 
vid besök och Vi har rätt att neka inträde om du saknar 
godkänt bevis.
Informationen uppdateras löpande på webben
och på vår Facebooksida 

Visa hänsyn till varandra och vi ber dig stanna hemma om du 
känner dig sjuk eller har symptom på luftvägsinfektion, så 
som hosta, snuva, feber, m.m.
Följ de rekommendationer som myndigheterna utfärdar.
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   Köpes
Veteranbil köpes.

PV. Amazon. 140. 160.  240 
eller 940. Ev. annan veteranbil, 
amerikanare eller europe kan 
vara intressant för hobbybruk. 
Bet. Kontant.

Tel: 076-2742563 
Jörgen Fredriksson

Öppettider  mån-ons 9-12

Kontoret stängt v. 52 och v.1

God Jul & Gott Nytt År
Norra Dalarnas Fastighets AB, Brotvägen 5, Tel: 0251-31 162
E-post: info@nodaf.se   www.nodaf.se

Vår käre 

Lars-Erik Westling
* 9 augusti 1945

Har lugnt och stilla somnat in
Älvdalen

4 december 2021

Berit
Döttrarna Catrin och Linda 

med familjer

- Älskad, saknad -
Sov gott

Begravningen äger rum i stillhet.

Tack
Ett stort tack till 

personalen på Avd. 5, 
Fjällbjörken, Tallbacken, 

för mycket god omvårdnad av  

Lars-Erik Westling. 
Ni är guld värda.

Berit Lindblom-Westling 
och barnen

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

Tack
Ett varmt tack från 

Anneli Nilssons anhöriga 
till Furuvägen 2A 

för god vård och omsorg.
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

God jul och gott nytt år

Vi har semesterstängt 12 juli–6 augusti.

GunillaLena

Johannes Hedvig

Alla är 
välkomna!

Med vänlig hälsning
Prayong Persson

Öppet tider vinter
Torsdag, Fredag Kl.11.30-19.00
Lördag, Söndag Kl.13.00-19.00

Öppet över Jul och Nyår
23-25 December Stängt
26 December Öppet 
30-31 December Stängt
1-2 Januari Öppet.

Beställ på tel.  073-060 31 61
Plats: vid gamla Handlarn

JULöppeT i våra BUTIKeR
dalgatan 116 a Kläder och prylar 
Lördag 18/12 Extraöppet 10–16
Onsdag 23/12 Stjärnsmällsöppet 10–20
Torsdag 23/12 Stängt
29- 30/12 Öppet 10–16
Vecka 1 Stängt 

bondgårdsv 3b Möbler och inredning 
Lördag 18/12 Extraöppet 10–16
Onsdag 23/12 Stjärnsmällsöppet 15–20
Torsdag 23/12 Stängt
29- 30/12 Öppet 10–16
Vecka 1 Stängt

Besök vår hemsida: www.autism.se
Nyfiken på Autism?
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Evy & Lena

Älvdalen ICA-parkeringen
Söndag 19/12 kl 11-12

Tel. 070-685 53 51

FiskbilenÄLVDALENS

Sing 2

bamse och vulkanön

Måndag 27 dec 16.00         80:-
Tisdag   28 dec  19.00         80:-

Lördag 18 dec  16.00         80:-
Söndag 19 dec 16.00         80:-

encanto Från 7 år

Lördag 25 dec  16.00         80:-
Söndag 26 dec 16.00         80:-

Barntillåten

Barntillåten

tills solen går upp

Onsdag 29 dec  19.00         100:-
Torsdag 30 dec 19.00         100:-

Från 7 år

Utvandrarna

Söndag 1 jan  19.00         100:-
Onsdag 2 jan 19.00         100:-

Från 11 år

the King’s man

Söndag 9 jan  19.00         100:-
Onsdag 12 jan 19.00         100:-

Från 15 år

Max 100 personer vad vi vet idag, 
vi följer FHM´s rekommendationer. 
Håller avstånd. Vi kan komma att sätta 
in extra föreställningar så att fler kan 
få möjlighet att se med kort varsel. 
Håll utkik på vår Instagram/Facebook. 

Välkomna!

Älvdalens biografteater 
önskar alla

God Jul & 
Gott Nytt År

Såg & Kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910

MS 261 
med och utan värme

God Jul &
Gott Nytt År

Det är märkligt med min-
net. Hur lätt man kan 
glömma, från det att man 
med bestämda steg läm-
nar ett rum för att komma 
in i ett annat rum. Varför 
gick man in där eller vad 
det var man tänkte hämta. 
I butiken glömmer man 
att handla senap även om 
man skrivit upp det på 
lappen som man maniskt 
ögnar igenom flera gånger 
under köprundan.  Däre-
mot kan man komma ihåg 
exakt vilka julpynt som 
dekorerade hemmet man 
växte upp i som liten. Vilken 
julbonad som satt ovanför 
vilken dörr. Hur det doftade 
av ”stenhammarsbröden”, 
spröda kakor med korinter 
och mandel, nybonade 
golv, risgrynsgröt ,lutfisk 
och hyacinter som slagit ut 
så perfekt lagom till julhel-
gen. Visst doftade hyacin-
terna mer förr? Så där så att 
när man öppnade dörren 
och klev in i huset så slog 
doften emot en. Det kanske 
är förskönade minnen eller 
så har man fått både dåligt 
minne och sämre luktsinne 
med åren. Nåja, det spelar 
inte så stor roll, huvudsaken 
man skapar bra minnen. 
Och det behöver inte vara 
märkvärdiga saker alls. För 
att citera Ernst (ni vet ”Jul 
med Ernst - Ernst”) så; ”-Ju 
äldre jag har blivit, ju mer 
intresserad blir jag av själva 
papperet runt presenten”. 
Så sant som det är sagt. Så 
slå inte knut på er själva där 
bland alla julsnörena, det är 
tanken som räknas. 
Och papperet förstås. 

God Jul och Gott Nytt År 
från oss till er!
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Jul- och nyårstider 
i simhallen!
24 - 25 december har vi stängt
26 - 27 december öppet kl. 10.00-16.00
28 - 30 december öppet kl. 10.00-19.00
31 december - 1 januari  har vi stängt
2 - 3 januari har vi öppet kl. 10.00-16.00
4 - 5 januari har vi öppet kl. 10.00-19.00
6 - 9 januari har vi öppet kl. 10.00-16.00

God jul och gott nytt år önskar personalen.

0251-312 83
simhall.ishall@alvdalen.se
Alvdalen.se/simhall

bibliotek-kultur@alvdalen.se
0251-31270

Öppettider under jul och nyår på 
biblioteken i Älvdalens kommun 

Biblioteket i Älvdalen

Biblioteket i Älvdalen har stängt under perioden 
7/12-18/1 för byte av bokhyllor.
Du som är meröppetkund kan hämta dina 
reserverade böcker.

Digitalhjälpen Drop-in: Endast tidsbokning. 
Kontakta Peter Friebel på 0251-312 87 
alt peter.friebel@alvdalen.se 

Särna bibliotek

Tors 23/12: 10-12, 15-18
Tis 28/12: 12-15,16-19
Tors 30/12: 10-12, 15-18
Tis 4/1: 12-15, 16-19
Tors 6/1: Stängt

Idre bibliotek 

Mån 27/12: 10-12, 13-18
Ons 29/12: 10-12, 13-18
Mån 3/1: 10-12, 13-18
Ons 5/1: 10-12, 13-17

Boken kommer Älvdalens bibliotek

Har du svårt att ta dig till biblioteket?
Boken kommer är en kostnadsfri service för dig 
som på grund av hög ålder, långvarig sjukdom, 
rörelsehinder eller funktionsnedsättning inte 
själv kan komma till biblioteket.

Anmäl ditt intresse till:
bibliotek-kultur@alvdalen.se
0251-312 70

bibliotek-kultur@alvdalen.se
0251-31270

Älvdalens kommun säljer bokhyllor 

Älvdalens kommun säljer ut nuvarande bokhyllor på 
folkbiblioteket i Älvdalen på anbud.

Hyllorna som säljs är av varierande storlek och sam-
manlagt 5 stycken. Det är vitlaserade hyllor i furu, hyl-
lorna går att ses på biblioteket.

Hyllorna säljs till högstbjudande och skall vara betalda 
och borttransporterade senast vecka 1.

Sista dag för att lämna anbud är 22 december 2021.  

Anbud postas till 
Älvdalens kommun, Box 100, 79622 Älvdalen.

Märk kuvertet, som ska vara slutet, med ”Anbud hyllor”. 

Du kan även lämna in anbudet i kommunens 
kontaktcenter på Permatsvägen 1.

Kontakt i ärendet är Karin Rytter 0251-312 74

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

God Jul &Gott Nytt År

Julklappstips!
Presentkort

Vi önskar alla

Mejla gärna frågor och idéer till info@fiskarheden.se

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

NYHETER OCH TANKAR FRÅN SKOGEN OCH SÅGEN

Viktig länk i processen
Virket som Fiskarheden hanterar ska inte enbart av-
verkas, sågas och säljas. Vi behöver även ta hänsyn 
till virkets så kallade fuktkvot. Fuktkvoten ska ligga på 
mellan 10-18 procent, beroende på slutprodukt. Limfog 
och möbelvirke behöver vara så torrt som möjligt vilket 
betyder en fuktkvot på omkring 10-12 procent, medan 
konstruktionsvirke ska ligga på 16-18 procent och trall 
på 18-20 procents fuktkvot. Våra torkskötare, som 
kvalitetssäkrar virket genom torrviktsprover och 
klyvprover, har därför en viktig roll i processen. 
 – Torrviktsprover görs genom att jämföra vikten på 
virkesbitar före och efter 24 timmars torkning i ugn. 
Klyvproverna görs på mindre bitar för att kontrollera 
spänningen i virket, som ska vara så liten som möjligt 
och som beror på fuktkvoten, förklarar Lennart 
Holmer, torkskötare på Fiskarheden.
 – Virket har olika egenskaper beroende på årstid. På 
försommaren är virket som torrast. I augusti då virket 
har bevattnats över sommaren är det blött och på 
vintern när kylan kommit är virket fruset och blött. 
De här olikheterna kompenserar vi med hjälp av olika 
torkkraft, säger Lennart Holmer.

Torkskötarna Johan Wellert 
och Lennart Holmer 

med kvalitetsprover.

God Jul & 
Gott Nytt År

Vi vill önska alla våra gäster

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

AnnonsKullanAnnonsKullan -ditt lokala 
annonsblad-
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God Jul
&

Gott Nytt År
önskar

Sven-åke gustafsson
gustafssons åkeri Älvdalen ab

gustafssons däck & Sten ab

NYBYGGNATIONER

SERVICE/REPARATIONER

EPA

FORDONSBELYSNING

BILLJUD

SERVICE/REPARATIONER

TRANSPORTER

SNÖSKOTTNING

VÄLKOMMEN TILL OSS!
VERKSTAD/BUTIK: VILLAVÄGEN 54  ÄLVDALEN

VI ERBJUDER:

Fabriken

låt din dröm bli verklighet!
Ring Älvdalsbygg & Hyvleri AB så specialritar vi och 
anpassar huset efter dina behov. I samarbete med 

andra företag levererar vi en helhetslösning.

Orrholsvägen 9, 79631 ÄLVDALEN•Tel: 0251-10170 
E-post: info@alvdalsbygg.se •  www.alvdalsbygg.se

Roger Mattsson 
070-561 81 02
Bo Rytter 
070-237 63 51
Hans Andersson 
070-228 45 51

egentIllverKad pelletS
Vi har även 
våran egen-
tillverkade
pellets i
småsäck.

Stängt  3-9 januari 2022

Vi tackar för det gångna året och önskar alla

God Jul & Gott Nytt År
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Pandemin är inte över
Läget kan snabbt förändras. För en härlig och säker  
vintertid - följ aktuella rekommendationer.   
Håll dig informerad på krisinformation.se eller ring 113 13. 

Vaccinera dig om du inte redan har gjort det. För information 
om vaccin ring 1177 eller besök webbsidan 1177.se/Dalarna.

0251-313 00
kommun@alvdalen.se
www.alvdalen.se

Alvdalen.se/coronavirus

Kundservice: Tel. 020-55 27 00. Vid akuta VA-ärenden utanför våra  
öppettider kan du välja att ditt samtal kopplas vidare till vår jourtjänst.  

Se mer information på www.nodava.se.

Öppettider på återvinningscentralerna i 
Idre, Särna & Älvdalen under julhelgerna:

Öppettider hos 
Kundservice:

Torsdag 23/12 Stängt 08.00-12.00

Julafton 24/12 Stängt Stängt

Juldagen 25/12 Stängt Stängt

Annandag jul 26/12 Stängt Stängt

Torsdag 30/12 Idre 13.00-16.00 08.00-12.00

Nyårsafton 31/12     Stängt Stängt

Nyårsdagen 1/1 Stängt Stängt

Tisdag 4/1 Idre & Älvdalen 10.00-16.00 08.00-15.00*

Trettondagsafton 5/1 Stängt 08.00-12.00

Trettondedag jul 6/1 Stängt Stängt

Nodava önskar alla
 en riktigt 

God jul & gott nytt år!

*Lunchstängt 12.00-13.00

Se alla  
öppettider på

www.nodava.se. 
Välkommen! Helt ny 

webbsida!

Övriga dagar (mellandagarna) öppet enligt ordinarie tider.

Övriga dagar (mellandagarna) öppet enligt ordinarie tider.
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Dalgatan 96 B 79630 Älvdalen • 0251-10600 070-1760018
sportcenter@telia.com • www.alvdalenssportcenter.com

Följ oss gärna på 
Facebook  och Instagram

Julklappar för alla

lÄngdSKIdOr 
från nybörjare till elit

Öppettider Julveckan:
Mån 20/12 10-18
Tis  21/12 10-18 
Ons 22/12 10-20 ”Stjärnsmäll”
Tors 23/12 10-18
Julafton 10-13
Juldagen o Annandagen STÄNGT

Önskar er Alla 
en sportig och 

fridfull julhelg!

allt 
FÖr 

vInterFISKe

SKIdhandSKar 

trÄnIngSStavar 
med fjädring 4kg och 6kg 

elvÄrMeprOdUKter

Västar • handskar
strumpor • sulor

dUbbdÄcK
till cykel

pannlaMpOr

Vid varje köp för minst 500:- 
deltar du i en utlottning av ett 

presentKort för 2000:-
Gäller t.o.m. Julafton

JulerbJudande

...och mycket mer julklappstips i butiken!

SnÖleKSaKer 
från

UnderStÄll från

Från det populära Norrland 
Hoodies, mössor, 
muggar, flaskor, 
stövlar och kepor

Kniven Eldris 
med tändstålskit

Mössor i massa 
modeller och 
färger

En hel vägg med
UTELIVSARTIKLAR

ex. grilljärn 
Kolarpanna

Våran egna turistkarta    
    över 
Älvdalen

endast 
 50 kr

Bästa sista minutenklappen 

Vårat egna 
Presentkort

Älvdalen

Mellandagsrea 27/12 – 9/1

Upp till 50% Rabatt!
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Nu satsar vi på bygden och 
startar fastighetsbolag!

Vi önskar er God Jul & Gott Nytt År!

i stugan

Månd-tors  9 -17
Julafton                       Stängt
Nyårsafton             Stängt

God Jul & 
Gott Nytt År

Anders, Laila 
& Johan

önskar

Julöppettider

073-84 77 563

God Jul & 
Gott Nytt År

önskar jag 
alla mina kunder

Varje dag dör 
fem svenskar 
av diabetes. 

diabetesfonden.se
Pg 90 09 01-0

Hjälp oss hitta 
botemedlet!

Nästa utgivning 20 januari

Manusstopp fredag 14/1
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Välkommen till vår julbutik! 

Tomten Tipsar:

extra öppet:

lördag 18/12     9-14
Söndag 19/12         11-14
Onsdag 22/12   7-20
Julafton               10-13
nyårsafton    9-13

God Jul och 
Gott Nytt År!

*Fot Spa
*Skruvdragare från Hikoki
* Handdammsugare
*Vildmarksyxa
*Färg till mitt vardagsrum
*Rånjärn
*Varma arbetshandskar
*Ny panel till köket
*Salt & pepparkvarn

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

info@byggv.se
0251-597330


