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Urval av veckans annonser...

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

Har du funderat på att kanske vara 
med och försöka påverka vad som 

händer i kommunpolitiken?

ÖPPEN NOMINERING
Nu kan du vara med och föreslå personer som kan 
vara lämpliga att bli politiker i Älvdalens kommun. 
Vi söker personer som sympatiserar med Liberaler-
na och som vill engagera sig för Älvdalens kom-
muns framtid.

Vi söker dig som...

... vill engagera dig för att utveckla Älvdalen och 
tror på att med valfrihet kan landsbygden växa.

... vill vara drivande i partiet som ser kvalitet och 

lokal förankring i kommunens utvecklings- 
arbete.

... ser den enskildes behov före den stora 
massan, eller byråkratiskt krångel.

... tror på en kommun med stark ekonomi för 
återinvestering i välfärden.

... vågar utmana uttrycket ”så har vi aldrig gjort 
förr”!

Vi tror att det �nns många där ute bland oss 
vanliga Älvdalingar som vill och kan hjälpa till att 
driva och bygga vidare på En bra bit av Dalarna.

Vi har öppen nominering i valet 2022.
Nominera dig själv eller någon du känner till 
Liberalernas kommunlista i Älvdalen.

Nominera genom att skicka ett mail till 
alvdalen@liberalerna.se eller ring/sms:a 
ombudsman John Thornander 070-428 47 90

Tänk inte för länge nu. Senast den 
3 April vill vi få Ditt förslag.

Öppettider: 
Mån-Fre 7-17, Lör 9-13

info@byggv.se
0251-597330

Stöd din 
lokala 
 handel!!

Våffeldagen Fredag 25/3!

Välkomna in i butiken och smaka på 
nygräddade våfflor med sylt & grädde!

Severin Enkeljärn 
399:- (Ord. 599:-)

Åviken Dubbeljärn 
649: (Ord. 799:-)

ErbjudandE Våffeldagen:

Givetvis gräddar vi 
våfflor hela dagen

SommarperSonal
receptionist, lokalvårdare & vaktmästare

Vi söker dig som är glad, social 
och noggrann.
Körkort önskvärt. 
Gärna äldre sökanden.

ansök till:
per@alvdalenscamping.se

Vi behöver dig...
... eller någon du känner, som sommarvikarie  
inom vård och omsorg.

Vi söker dig, ung eller senior eller någonstans där 
mitt emellan, som gillar att jobba med människor 
och som trivs med att stötta och hjälpa.

Nyfiken på om vård och omsorg är något för dig? 
Kom och prova och känn efter.

Och du - ett sommarvikariat kan vara första 
steget mot en anställning.

Tipsa en vän eller anmäl dig själv till kommunens 
vikariepool.

0251-313 00
kommun@alvdalen.se
Alvdalen.se
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Med reservation för eventuella ändringar.

Församlingsexpedition i Brittgården  Tel: 0251-431 40    
www.svenskakyrkan.se/alvdalen

Diakonicenters Textilavdelning  Tel: 0251-431 65   

Älvdalen

13.00-15.00  Missionskretsen
i stora salen, Brittgården.  Alfhild Sehlin

Diakonicenter har öppet:
Måndag-Torsdag kl 9.30-13.00

Varmt välkomna!
Diakonin

13.00-15.00  Kyrkliga arbetskretsen i 
stora salen, Brittgården.  
Alfhild Sehlin

11.00  Gudstjänst i Älvdalens kyrka. 
Våffelcafé efter gudstjänsten.
Per Sundberg, Mait Thoäng, kyrkokören.

åsen

14.00–16.00  Åsens kyrkliga syfören-
ing i Knutstugan   Alfhild Sehlin

Måndag 28 mars

11.00-11.30  Digital Andakt i Kom-
munala boenden.
 Alfhild Sehlin, Ingrid El Qortobi

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

Onsdag 6 april

Tisdag 29 mars

Församlingsexpeditionen har från årsskiftet ändrade 
telefon- och öppettider

Församlingsexpeditionens telefon- och öppettider är:
Måndag-tisdag, torsdag-fredag 10.00-12.00

Onsdagar stängt!

Jungfru Marie bebådelsedag

söndag 27 mars

11.00  Högmässa i Älvdalens kyrka. 
   Per Sundberg, Gunilla Albertsdotter

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

10.30-11.30  Vagga gunga gå i stora 
salen, Brittgården. 
Linda Axelsson , Carina Wallin 
11.30-13.00  Sopplunch i Brittgården.
  Lena Backlund

15.00-17.00  Tisdagskul på över-
våningen, Brittgården.
Linda Axelsson , Carina Wallin
19.30-20.00 Pilgrimskväll i Diakoni-
center vid Brittgården.
Ingrid El Qortobi, Alfhild Sehlin 

Älvdalen

Torsdag 7 april
9.00-12.00  Öppna förskolan på över-
våningen, Brittgården.  
Linda Axelsson , Carina Wallin

18.30  Samtal om liv och tro i Diakoni-
center vid Brittgården. 
Inga Persson

Tisdag 29 mars

Håll utkik på församlingens hemsida 
och facebook för ny information och 
ändringar.     

12.15  Lunchmusik i Älvdalens kyrka.
Lunchmacka med dryck 30:- bestäl-
ler du senast tisdag 29/3 kl 12.00 hos 
Lena i köket telnr: 0251-43174
Mait Thoäng, Tore Eriksson 
14.00- 16.00  Må Bra Kören i Brittgår-
den.  Alfhild Sehlin

Onsdag 30 mars

Torsdag 31 mars
9.00-12.00  Öppna förskolan på över-
våningen, Brittgården.  
Linda Axelsson , Carina Wallin

Femte söndagen  i fastan

söndag 3 april

Måndag 4 april

Tisdag 5 april
9.00-10.30  Öppet för lek, över-
våningen, Brittgården.
Linda Axelsson , Carina Wallin 

10.30-11.30  Vagga gunga gå i stora 
salen, Brittgården. 
Linda Axelsson , Carina Wallin 
11.30-13.00  Sopplunch i Brittgården.
  Lena Backlund

15.00-17.00  Tisdagskul på över-
våningen, Brittgården.
Linda Axelsson , Carina Wallin
18.30-20.00 Pilgrimskväll i Diakoni-
center vid Brittgården.
Ingrid El Qortobi, Alfhild Sehlin

Torsdag 24 mars
9.00-12.00  Öppna förskolan på över-
våningen, Brittgården.  
Linda Axelsson , Carina Wallin

18.30  Samtal om liv och tro i Diakoni-
center vid Brittgården./Terminsstart/ 
Inga Persson

everTsberg

18.00  Gudstjänst i Evertsbergs kapell. 
Per Sundberg, Mait Thoäng, kyrkokören.

söndag 27 mars

Älvdalen
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Besök också gärna Iessn tils Second hand-butiker.
Prylar och kläder: dalgatan 116a. Ons 10-16, tors 10-17, fred 10-16
Möbler och inredning: bondgårdsvägen 3b. 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

Välkommen till SALEM! 

Söndag 27/3 kl 10:00 Söndagsskola med Mathilda Wiklund.  
Onsdag 30/3 kl 13 – 15 Dorkas – gemenskap för daglediga.
Onsdag 6/4 kl 13 – 15 Kultur och handarbetscafé: ”En kvadratmeter lin”. 

Lunchservering från 11:30 
Jämna veckor i Salem 
Udda veckor på Soldis 

Överallt skriker rubrikerna ut nöden i Ukraina. Oskyldiga 
människor drabbas av ett fruktansvärt krig. Vi ser bilder 
av sönderbombade hus och människor som fastnat i 
rasmassor. Det är lätt att oron och hopplösheten tar över.

I en av våra psalmer står det: 

Det kan vi göra för rätt och för fred: vi kan be…

Det kan vi göra för rätt och för fred: vi kan ge…

Det kan vi göra för rätt och för fred: stå emot allt ont…

Det kan vi göra för rätt och för fred: ha ett hopp…

Vill du läsa mer så är det psalm 591 i vår psalmbok.

För att göra det lättare att be och ge och inte tappa 
hoppet så kommer vi att försöka hålla kyrkan öppen så 
mycket vi har möjlighet till. Kolla trottoarprataren som 
signalerar ÖPPET eller vår hemsida. Diakon eller präst 
kommer att finnas i kyrkan ibland för den som vill samtala. 
Men alla är välkomna in för att tända ett ljus och sitta i still-
het i bön eller varma tankar för den värld som behöver det.

För att göra det lättare att ge så pågår just nu fastein-
samlingen. Act Svenska kyrkan tar gärna emot ett bidrag, 
till akut stöd i Ukraina eller till långsiktigt arbete för ökat 
välstånd, utbildning och sjukvård där det behövs.

Även när kriget är slut kommer Ukraina att behöva hjälp 
under många år. Stöd behöver vara både akut och lång-
siktigt.

För att göra det lättare att hålla hoppet uppe så behöver vi 
varann. Välkommen att fira gudstjänst, dricka en kopp kaffe 
och prata med andra som också har frågor och funderingar. 
Tillsammans blir vi starkare! 

Många varma tankar till er alla!
Susann Senter, kyrkoherde

SKOGSVÅRDSARBETARE

Älvdalens besparingsskog söker säsongsanställda skog-
vårdsarbetare för barmarksperioden 2022, vilket innebär 
från början av maj till slutet av oktober.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är ungskogsröjning 
och skogliga inventeringar. Arbetet kan även innefatta 
att ansvara för en grupp plantörer. Som planteringsbas an-
svarar du för att säkerställa hanteringen och kvalitén 
på planteringen, logistiken och i övrigt vara behjälplig 
för plantörerna i deras arbete.
Du kommer också att ingå i en personalstyrka som arbetar 
som brandvakt runt skogsmaskiner och eftersläckningar 
vid skogsbränder.
Detta är ett omväxlande arbete med mycket frisk luft.

Vi söker man eller kvinna med 3 årigt naturbruksgymnasium, 
skoglig inriktning eller motsvarande utbildning/
erfarenhet, med förmåga att arbeta självständigt. 
B-körkort erfordras.

Mer information lämnas av produktionsledare 
Jonas Svensson tele 0251-59 74 77

 Välkommen med din ansökan senast den 15 april 2022 
via e-post till jonas.svensson@besparingsskogen.se
Lön enligt kollektivavtal.

Läs mer om oss på www.besparingsskogen.se

Nästa nummer 
delas ut  7 april

Manusstopp 1/4
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  Efterlysning

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

Nästa nummer 
delas ut  7 april

Manusstopp 1/4

årsMöTe 
elfdalens 

hembygdsförening
rots skans

Torsdag den 7/4  kl.19.00

Vi bjuder på fika.

Har någon sett en vuxen-
spark med namn Evert? 
Den försvann från vårt 
gemensamma låsta (?) 
cykelförråd nån gång 
december-januari.
Inger, Andvägen 8
076-2772331

Hålltider:
Årsmöte enligt stadga 10-12

Lunch 12-13

Medlemsmöte med inriktning 
valprogram 13-15, med besök av 
några av våra regionpolitiker. 

Inte medlem? Ingen fara, bli 
medlem idag: https://www.soci-
aldemokraterna.se/blimedlem

välkommen till 
årsmöte för Älvdalens 

arbetarekommun:

 27/3 i Idre  kl. 10:00-15:00

Anmäl dig till ordförande 
Anette Eriksson 070 674 27 89

Bostad sökes åt studerande 
kille på ÄUC snarast. 
Hör av er till Helene på 
070-5434108 eller 
olsson_helene@hotmail.se 

Har du funderat på att kanske vara 
med och försöka påverka vad som 

händer i kommunpolitiken?

ÖPPEN NOMINERING
Nu kan du vara med och föreslå personer som kan 
vara lämpliga att bli politiker i Älvdalens kommun. 
Vi söker personer som sympatiserar med Liberaler-
na och som vill engagera sig för Älvdalens kom-
muns framtid.

Vi söker dig som...

... vill engagera dig för att utveckla Älvdalen och 
tror på att med valfrihet kan landsbygden växa.

... vill vara drivande i partiet som ser kvalitet och 

lokal förankring i kommunens utvecklings- 
arbete.

... ser den enskildes behov före den stora 
massan, eller byråkratiskt krångel.

... tror på en kommun med stark ekonomi för 
återinvestering i välfärden.

... vågar utmana uttrycket ”så har vi aldrig gjort 
förr”!

Vi tror att det �nns många där ute bland oss 
vanliga Älvdalingar som vill och kan hjälpa till att 
driva och bygga vidare på En bra bit av Dalarna.

Vi har öppen nominering i valet 2022.
Nominera dig själv eller någon du känner till 
Liberalernas kommunlista i Älvdalen.

Nominera genom att skicka ett mail till 
alvdalen@liberalerna.se eller ring/sms:a 
ombudsman John Thornander 070-428 47 90

Tänk inte för länge nu. Senast den 
3 April vill vi få Ditt förslag.

Många grattiskramar 
till vår kära 

Jesper Garbergs 
som fyller 16 år 

den 6 april

Hälsningar från hela 
släkten genom 

Mumun och Anselm

Grattis

Hjälp oss rädda 
de starkaste
Djurrikets kungar och drottningar behöver hjälp. Trots att de är både starka och listiga 
har de ingen chans emot ett skarpladdat gevär. I femtio år har vi arbetat med att 
förhindra dödandet i skyddade områden runt om i världen. För att sätta stopp för den 
avancerade tjuvjakten arbetar vi med myndigheter för att både skärpa lagarna och få 
dem att tillämpas. Vi jobbar också för att efterfrågan på olagliga produkter ska minska. 
Se vad du själv kan göra för att rädda de jagade djuren på wwf.se

Indian Tiger. ©
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Älvdalen ICA-parkeringen
Söndag 27/3 kl 11-12

Tel. 070-685 53 51

Fiskbilen

Evy & Lena

Trots oroligheterna i 
världen just nu så rullar 
livet på. Vi hade vårdag-
jämning i söndags så nu 
kan vi väl säga att vi är på 
den ljusa sidan igen. Den 
strängaste vintertiden är 
över och melodifestivalen 
likaså. Det är röstat och 
klart vem som är lämplig 
att representera Sverige i 
den stora finalen i Italien.
Melodifestivalen ja. Aldrig 
har det väl bläddrats så 
frenetiskt bland manus-
korten som i år. Program-
ledarna har tittat maniskt 
i korten och läst upp sina 
frågor till artisterna, sam-
tidigt som de fått artiga 
svar tillbaka har de stirrat 
i panik in i kameran och 
försökt snappa upp nya 
direktiv via öronsnäckan. 
Ett sammelsurium utan 
dess like men ändå har 
det sin charm att följa 
”mellohysterin”. Det är ju 
ändå lite kul att se vad de 
har för kläder på sig och 
så vidare. Att sen vissa 
ställer upp med samma låt 
(jaså var det inte samma 
låt?) som förra året, det får 
vi stå ut med. Nu kan vi 
pusta ut ett tag tills ”grand 
finale” går av stapeln den 
tionde maj. 
Till dess får vi njuta av den 
femte årstiden och hop-
pas på soliga dagar. 
Dagar när vi får fräknar på 
näsan och tårna vill titta ut 
från vinterkängorna och 
vifta lite där i solskenet. 
Utomhus när kaffet sma-
kar som bäst och man åter 
känner hopp om livet mot 
den varma husväggen.
Dagar när man nästan 
vågar tro att det så 
småningom ska bli en 
fredligare värld...

Kallar till årsstämma för år 2020 och 2021, 
måndag den 11 april 2022 kl 18.00 

i Brunnsbergs Bystuga.

Sedvanliga ärenden.
Inga motioner inkomna.
Handlingar finns fr.o.m 28 mars att hämta på Älvdalens 
Sportcenter eller på Fiskevårdsområdesförenings hemsida: 
www.alvdalensfvof.se

Anmälan om deltagande på årsstämma görs till Älvdalens 
Sportcenter telefon: 0251-10600 senast lördag den 9 april 
kl 13.00. Anmälningar efter kl 13.00 den 9 april görs till telefon 
070-2957111, dock senast kl 17.00 den 10 april.
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 2022-01-01 krävs likaledes 
köpehandlingar för att utöva på fastigheten tillhörande rösträtt.

Välkomna Styrelsen

Älvdalens 
Fiskevårdsområdesförening

SommArperSonAl
receptionist, lokalvårdare & vaktmästare

Vi söker dig som är glad, social 
och noggrann.
Körkort önskvärt. 
Gärna äldre sökanden.

ansök till:
per@alvdalenscamping.se

En sista 
hälsning 

som  
räddar 

liv
Din minnesgåva gör stor skillnad. Kontakta oss 
på 010  – 199 33 00 eller lakareutangranser.se
Tack för att du hjälper oss att rädda fler liv.

PG: 90 06 03 – 2

Du vet väl att du kan handla frakt-
fritt på nätet och hämta i din butik!
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Öppettider: 
Mån-Fre 7-17, Lör 9-13

info@byggv.se
0251-597330

Stöd din 
lOKAlA 
 handel!!

Våffeldagen Fredag 25/3!

Välkomna in i butiken och smaka på 
nygräddade våfflor med sylt & grädde!

Severin Enkeljärn 
399:- (Ord. 599:-)

Åviken Dubbeljärn 
649: (Ord. 799:-)

ErbjudandE Våffeldagen:

Givetvis gräddar vi 
våfflor hela dagen

Påsken på Älvdalens bibliotek

Påskpyssel med stöd av Röda Korset.
Pysselbordet står framdukat hela påsklovet under 
bibliotekets öppettider.

Alfons Åberg fyller 50 år!
Tis 19/4 kl. 9-10 På Älvdalens bibliotek
Vi firar Alfons Åberg som fyller 50 år med sagostund, 
fika och tipspromenad! 

Författarkväll 
med deckarförfattaren Ninni Schulman

Tis 19/4, kl. 18 På Älvdalens bibliotek
Kostnadsfritt. Begränsat antal platser. 
Biljetter bokas/hämtas på Älvdalens bibliotek.

Rollspel
Ons 20/4 kl. 10-12, 14-16 På Älvdalens bibliotek
Tillsammans med studiefrämjandet spelar vi rollspelet 
"Dungeons & Dragons" och tillsammans uppleva häftiga 
och roliga stunder i en episk fantasyvärld. 
För dig 13-18 år.

Anmäl dig senast 19/4 till: 
ann-louise.danehorn@alvdalen.se  alt. 0251-312 72

Lär dig bygga snyggare i Minecraft
Tors 21/4 kl. 10-12
Lär dig bygga snyggare i Minecraft tillsammans med 
ungdomarna från Hemkodat. 
För barn från 10 år.
Du sitter hemma vid din egen dator. Dator finns även att 
låna på biblioteket.
Begränsat antal platser. 
Anmäl dig senast 19/4 till: 
ann-louise.danehorn@alvdalen.se  alt. 0251-312 72

Bokfrukost på Tre Björnar

Fre 22/4, kl. 9-10 På Tre Björnar
Njut av en god frukost medan bibliotekarierna 
delar med sig av sina bästa boktips! 
Begränsat antal platser. Kostnadsfritt. 
Anmäl dig till Älvdalens bibliotek senast 20/4 kl. 12.

Välkomna!

Kontakt: bibliotek-kultur@alvdalen.se  alt. 0251-312 70 

Bibliotekets öppettider under påsken

V.15
Mån: Stängt
Tis och ons: 10-12, 14-18
Tors: 10-12, 14-16
Fre: Stängt

Meröppet som vanligt

V.16
Mån: Stängt
Tis och ons: 10-12, 14-18
Tors: 10-12, 14-16
Fre: 14-16 
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Nästa nummer delas ut  
7 april

Manusstopp 1/4

Vi behöver dig...
... eller någon du känner, som sommarvikarie  
inom vård och omsorg.

Vi söker dig, ung eller senior eller någonstans där 
mitt emellan, som gillar att jobba med människor 
och som trivs med att stötta och hjälpa.

Nyfiken på om vård och omsorg är något för dig? 
Kom och prova och känn efter.

Och du - ett sommarvikariat kan vara första 
steget mot en anställning.

Tipsa en vän eller anmäl dig själv till kommunens 
vikariepool.

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

Vem ska få årets Övdalsbyönn?
Språkpriset Övdalsbyönn delas ut till den eller de 
som arbetar för att älvdalskan ska fortsätta vara ett 
levande språk. 

Skicka din nominering via post eller mejl, gärna med 
en motivering, senast 24 april.

Älvdalens kommun                    kommun@alvdalen.se
Box 100
796 22 Älvdalen  

Vem vill du se som kulturpristagare?
Varmt välkommen att lämna in förslag på vem eller 
vilka med kommunanknytning som ska få årets  
kulturpris för sina insatser inom kulturområdet. 
Skicka din nominering via post eller mejl,  
gärna med en motivering, senast 10 april.

Alvdalen.se/kulturpris
Älvdalens kommun
Box 100
796 22 Älvdalen                      kommun@alvdalen.se

All digital weeks
Tis 5/4 kl. 14-16 På Älvdalens bibliotek

Representant från Vårdcentralen i Älvdalen kommer 
och berättar om vårdens digitala tjänster bla. appen 
Min vård och svarar på era frågor. 

Välkomna!

Kontakt: peter.friebel@alvdalen.se alt. 0251-312 87



8 AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.

FUNDERAR DU PÅ ATT HYRA UT?

Intresset ökar för att utbilda sig inom branscher som verkar här i Älvdalen. Vi 
har fler elever än tidigare som väljer en utbildning inom naturturism, jakt, fiske, 

skog, förar- och anläggningsyrken. Det här bådar gott för framtiden och för 
utvecklingen av vår bygd.

Kontakta Lotta Mases, internatföreståndare:
lotta.mases@alvdalen.com  

0251-59 70 33

FLER UNGA VILL BO I ÄLVDALEN!

Visst är det roligt att intresset för Älvdalen växer! Nu behövs fler boenden in-
för hösten till våra elever i årskurs 2 och 3. Stuga, lägenhet, rum eller hela hus. 

För dig som funderar på att hyra ut är det här ett bra tillfälle att komma igång. 
Vi är måna om att det fungerar bra och ger gärna stöd kring att upprätta 

kontrakt och regler. 

Jag är diplomerat Medium även Diplomerad i Healing 
och Chakrabalansering. Har privatsittningar och seanser.
Healing och chakrabalansering. Öppnar dina chakran så att 
du får positiva och bra energier i ett jämt flöde i kroppen, 
arbetar med kristaller, eteriska oljor och pendel.
Har även en liten butik med kristaller, rökelser lite ljuslyktor 
smycken mm. Det finns också ekologiska teer, rå kakao, 
ekologisk kakao, björksocker, kanel och kardemumma samt 
Root Pasta. 
I butiken finns också tavlor till salu målade av Marianne Sandin. 
Vetekuddar och ögonkuddar sydda av Ewa Olsson

Vid frågor och tidsbokning ring 070-690 56 50

         butikens öppettider
 Jämna veckor                                          Ojämna veckor
 Måndag 14.00-18.00                             Torsdag 14.00-18.00
 Tisdag    14.00-18.00                             Fredag   14.00-18.00     
 Onsdag  14.00-18.00                             Lördag   10.00-14.00

      Finns i LILLHÄRDAL Härjeulfsv. 7 Mitt i byn
               Välkommen!

  Marianne Åslund


