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Stanna hemma om du är sjuk!

Älvdalens kommun
informerar

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

Smittspridningen ökar i Dalarna
De senaste veckorna har antalet bekräftade fall av covid-19 i Dalarna ökat.
Det är fortfarande länets unga, i åldersgruppen 15-19 år, som driver smittan framåt.  
De får ofta lindriga symtom som kan vara svåra att upptäcka, därför är risken stor att de 
sprider smittan vidare via familjemedlemmar och vänner. Både ungdomarna själva och 
deras föräldrar måste därför vara extra vaksamma på minsta tecken till symtom.
• Stanna hemma vid minsta tecken på att du är sjuk.
• Testa dig vid minsta tecken på sjukdom, om du är 14 år eller äldre.
• Ta kloka beslut och undvik platser där du kan bli smittad.
• Tvätta händerna ofta.
• Visa omtanke och håll avstånd.

Tack för att vi hjälps åt!
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9.00-12.00  Öppna förskolan. 
Vi träffas i Norra lekparken, vid regn 
Brittgården. 

Älvdalen

Med reservation för eventuella ändringar.

Vi har en sida på Facebook 
med information om kyrkans 
verksamheter. Välkomna att 
söka på Älvdalens församling.

Församlingsexpedition i Brittgården  Tel: 0251-431 40    Måndag- fredag 10.00-14.00
www.svenskakyrkan.se/alvdalen

Diakonicenters Textilavdelning  Tel: 0251-431 65   

11.00  Gudstjänst i kyrkan.
Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter.

Tisdag 6 oktober
10.30-11.30  Vagga gunga gå i 
Brittgården, Entréplan. 
11.30-13.00  Sopplunch i Brittgården.
15.15-16.45  Tisdagskul 
i Brittgården, övervåningen.

Onsdag 7 oktober
12.00  Lunchmusik i kyrkan, soppa 
serveras efteråt. 
Mait Thoäng.

Torsdag 1 oktober

Den helige Mikaelsdag 
Söndag 4 oktober

Älvdalen

Vi följer fortlöpande aktuella myndigheters rekommendationer 
och kan därför behöva ställa om verksamheter.  
Vid sjukdomssymtom samt riskgrupper bör avstå från att delta 
i verksamheter. 
Håll utkik på vår hemsida och facebook för ändringar och ny 
information.

Vi har fortsatt utökade telefontider, du når oss 
varje vardag kl. 10-14

Onsdag 30 september
8.30  Morgongudstjänst i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter.

Ledare:  
Diakonicenters 
textilavdelning: 
Annika Hedlund och
Lena Schröder
Barn och ungdom:  
Carina Wallin 
och Linda Axelsson
Husmor:  
Lena Backlund
Körer:  
Gunilla Albertsdotter

9.00-12.00  Öppna förskolan. 
Vi träffas i Norra lekparken, vid regn 
Brittgården. 

Torsdag 8 oktober

11.00  Högmässa, i kyrkan.
Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter,
kyrkokören.

Tacksägelsedagen 
Söndag 11 oktober

Tisdag 13 oktober
10.30-11.30  Vagga gunga gå i 
Brittgården, Entréplan. 
11.30-13.00  Sopplunch i Brittgården.
15.15-16.45  Tisdagskul 
i Brittgården, övervåningen.

Onsdag 14 oktober
8.30  Morgonmässa i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter.

åSen

Tacksägelsedagen 
Söndag 11 oktober

14.00  Gudstjänst i Åsens kapell.
Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter.
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Evy & Lena

LÖRDAGSÖPPET 
i våra SECOND HAND- BUTIKER

 3 OKTOBER kl 10 – 14

Välkommen! 

Prylar och kläder - Dalgatan 116 A
Möbler och inredning - Bondgårdsvägen 3B 
               ( ny butik) 

HANDLA KLIMATSMART!

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

Sön 4/10 och 11/10 kl 11:00 Enkel gudstjänst. (Nattvardsfirande 4/10) 
Naturligtvis följer vi rekommendationerna i alla våra samlingar.
Stannar hemma vid sjukdomssymptom, tvättar händerna och håller avstånd.

      Lör 3/10 kl 13-15 Skördemarknad i Salem
Grönsaker, bär, bröd, hantverksprodukter m.m. Servering.
Bidrag mottages tacksamt! Inlämning i Salem 8–16 veckan innan, alt. lörd kl 11:00 
Alla inkomster går till församlingens verksamhet i bygden.

Försäljning av lunchlådor: 
i Salem torsdagar udda veckor. 
på Soldis, Åsen onsdagar 
jämna veckor.

Nästa nummer av 

AnnonsKullan 
delas ut  14/10

manusstopp fredag 9/10 

Annonsera lokalt! 
AnnonsKullan hjälper dig att sprida ditt budskap! 
Du når alla hushåll i hela Älvdalens kommun, 
Sälen, Lillhärdal, delar av Mora samt till företag
 i Älvdalen. 
AnnonsKullan finns även tillgänglig via utlägg 
på lokala näringsställen. 

Den kan även läsas på www.annonskullan.se

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

Minnesvärd

alzheimersti�elsen.se
 

Hjälp oss stoppa 
Alzheimers sjukdom 
genom ny svensk patient-
nära klinisk forskning.

Endast forskning kan 
lösa Alzheimers gåta. 
Ge ditt bidrag idag!

PG: 90 03 39-3
BG: 900-3393
Ring Givarservice:
020-075 17 17

God morgon, god morgon 
hör fåglar sjunga glatt, god 
morgon, god morgon…nej 
det var visst inte fåglarna 
som sjöng. Det var regnet 
som smattrade mot fönster-
blecket. Hösten är här och 
medan vi går där i spritång-
orna med två meters av-
stånd, så funderar vi än en 
gång; hur var det där med 
rönnbären nu igen? Var det 
inga rönnbär-mycket snö, 
eller var det inga rönn-
bär–mild vinter, eller vänta, 
mycket rönnbär-kall vinter, 
nej, mycket rönnbär-ingen 
snö. Det är hur många vari-
anter som helst på den där 
gamla ”profetian” som ska 
göra så att man vet exakt 
hur den kommande vintern 
blir. I år har vi i alla fall inte 
sett ett endaste rönnbär 
och det borde ju betyda 
att det inte är någon stress 
för fåglarna att äta upp 
sig inför kylan, så det blir 
väl kanske blotowedrer 
(blidväder på älvdalska) 
hela vintern. Vi kanske 
inte får någon snö alls. Det 
kanske är så att världen 
har blivit upp och ner, och 
att vi fortsätter att befinna 
oss i det här vakumet som 
pandemin försatt oss i, där 
det mest upplyftande är 
när det kommit ut en ny 
handsprit i en snygg, ”ins-
tagramvänlig” flaska.  (om 
någon händelsevis missat 
det här med instagram och 
ordet instagramvänlig så 
betyder det att det ser bra 
ut på bild) Äh, vi hoppas 
det har en ände snart, och 
så hoppas vi det kommer 
massor med snö till vintern, 
rönnbär eller ej. 

Ha de!
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AnnonsKullan delas ut av PostNord till hushåll i 
Älvdalen, Särna, Idre, Sälen, Lillhärdal, Våmhus 
och delar av Mora samt till företag i Älvdalen. 
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

Grattis

Musikskolans KOMPisar 
kallar till årsmöte.
Plats: Musikskolan/Tingshuset 
Tid: 28 oktober kl 19:00

Vi sitter på Corona-avstånd 
Lättare förtäring bjuds.

Välkomna! 
Hälsningar Styrelsen 

Musikskolans KOMPisar

Många grattiskramar till 
vår älskade Love Garbergs 
Älvdalen som fyllde 12 år 

den 28 september

Hälsningar från 
hela läkten genom 

Mumun och Anselm

Många grattiskramar till 
vår älskade Emil Garbergs
Älvdalen som fyller 17 år 

den 13 oktober

Hälsningar från 
hela släkten genom 
Famun och Anselm

Generellt fiskeförbud råder i nedan uppräknade sjöar och 
tjärnar inom Älvdalens fiskevårdsområde från och med den 
25 september till och med den 30 november 2020 på grund av 
höstplantering av fisk:

Ingeborgstjärn, Havtjärn, Stora och Lilla Knäsjön, 
Kråkbodtjärn, Lilla Blästtjärn, Brynåstjärn, Djustjärn, 
Märråtjärn, Lomtjärnarna, Tangeråstjärn, Svartgessi, 
Toraldtjärn, Lomtjärnarna, Lövtjärn, Digerbergstjärn, 
Rotsjön, Långtjärn, Abbortjärn.

Övriga Sjöar och Tjärnar är öppna under planteringstiden:
Allmänheten uppmanas att respektera gällande fiskeförbud.

Styrelsen för Älvdalens Fiskevårdsområdesförening
www.alvdalensfvof.se

En ros och tack till er som 
varit mig till hjälp och stöd 

under min sjukdom.
Ragnar

Välkomna!

ÅrsmöTe  Tisdag 20 oktober kl. 18.30
     i Blybergs bystuga. 

Försäljning av lunchlådor: 
i Salem torsdagar udda veckor. 
på Soldis, Åsen onsdagar 
jämna veckor.

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

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

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

Älvdalen ny plats! Blåa huset.
varje Måndag & Torsdag
kl 17-18.00  

Passa på sista turerna v. 40-42

Butiken på Sollerön 
öppen ons-sön 10-18

Glöm inte att hålla avstånd och lova att hålla er hemma vid minsta sjukdomssymtom.

Hösthallon 1.6 kg
Kantareller 1 kg
Lingon 1.6 kg

Ring eller smsa gärna 
för beställning.

Höstjordgubbar 
säljes i 5 liters lådor.

nu även hjortronsylt

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

0251-597330

Säg farväl till älglusflugan!

InSeKTSMedel dR1 
Mikroinkapslad Myggspray 
mot mygg, knott, broms och 
andra bitande insekter.

©AnnonsKullan
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Nästa nummer av AnnonsKullan

Manusstopp fredag 9/10
delas ut  14 oktober

Älvdalens kommun
             Informerar

OHTSEDIDH 

En vandringsutställning som berättar 
om samiska spår i regionerna Dalarna, 
Gävleborg och Västmanland. 
Ohtsedidh är ett projekt mellan Dalarnas 
museum, Stiftelsen Gaaltije, Sydsamisk 
kulturcentrum, Läns-museet Gävleborg 
och Västmanlands läns museum. 

Plats: Älvdalens kommunhus, entrén
När: 21/9-22/10, kl.08.00 -16.00 vardagar

Kontakt: Anneli Hårdén
anneli.harden@malung-salen.se
tel. 073 860 85 06

• Hej föräldrar! Hur har du det på nätet? 
Samtal med Jenny & Jonna (Säters bibliotek)
• Trygghet på nätet – Intervju med kommunpolisen 
(Rättviks bibliotek)
• Swish och BankID – Samtal med södra dalarnas spar-
bank (Säters bibliotek)
• Föreläsningar om barns internetanvändande med 
Niclas Ottosson (Rättviks bibliotek)
• Användbara appar (Älvdalens bibliotek) 

Brodera eller pärlplatta egna foton. 
Tor 8/10 kl. 15-18. Gör vackra pärlplattor eller broderier 
utifrån egna foton. Begränsat antal platser. 
Anmäl dig till biblioteket. Från 12 år. 

Älvdalens kommun
informerar

För info och anmälan: 0251-312 70 
bibliotek-kultur@alvdalen.se

E-MEDBORGARVECKAN 
PÅ ÄLVDALENS BIBLIOTEK

DigidelCenter Säter, Rättvik och 
Älvdalen har filmat sina bästa 
tips kring din digitala vardag. 
Filmerna visas under v. 41 
på Älvdalens bibliotek och på 
bibliotekets facebooksida:

Älvdalens kommun
informerar

För anmälan: 0251-312 70 
bibliotek-kultur@alvdalen.se

TEATER KUNG OCH DROTTNING: BOKIMPRO 

Gratis biljett hämtas 
på biblioteket. 
Begränsat antal platser. 
Barn från 5 år. 

Välkomna!

Lör 17/10 kl.13.00 Familjeföreställning.
Plats: Älvdalssskolans rörelserum.

Älvdalens kommun

Individ- och familjeomsorgen, IFO, 
ändrar telefontiderna. Du ringer via vårt 
kontaktcenter som kopplar dig vidare. 

Ny telefontid
Måndag–fredag kl. 08.00–09.30

Orosanmälningar och akuta ärenden
Måndag–fredag kl. 08.00–16.00

informerar

Ny telefontid till IFO

0251-313 00

Akuta ärenden
Vid akuta ärenden efter klockan 16.00 samt 
helger kontaktar du socialjouren.
– Ring 112 och begär socialjouren.

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

©AnnonsKullan
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Dags att rensa i förrådet? Nu kan du lämna grejer som du inte använder till återbruk  
på Älvdalens återvinningscentral. De kan komma till nytta för någon annan!  
Samarbete med iessn til  
På återvinningscentralen finns ett litet nybyggt hus, i slutet av rampen nere vid planen.  
Där tar secondhandbutiken emot era saker under återvinningscentralens  
ordinarie öppettider. Du hittar öppettiderna på vår hemsida. Välkommen! 

NYTT ÅTERBRUK PÅ ÄLVDALEN ÅVC

www.nodava.se

NU ÖPPNar VI NYTT!
BeGaGnade MÖBleR OCH InRednInG

Bondgårdsvägen 3B
Öppet onsdag och fredag 10 – 18

INVIGNING  LÖrdaG 3/10  kl 10 – 14
Vi tar emot möbler och prylar i våra butiker 

och på Älvdalens ÅVC

AB

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

0251-597330

Barn och cancer hör inte ihop.

Eston 7 år, neuroblastom.

Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen. Tack.



7AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.

Funderar du på värmepump?
Hör gärna av dig till oss.

Att få ett pris kostar inget!

Tel: 070-601 48 61
www.morarör.se

moraror@outlook.com

®

®

TESTVINNARE

dubbat FiNNS ÄVEN SOM SUV-DÄCK

SÄKERHET som varar 
Under nordiska vinterförhållanden

Nr 1 på is*

* Mer information om testerna finns på Michelins hemsida www.michelin.se

3 år i rad!

 MICHELIN –  
PERFORMANCE MADE TO LAST

Köp dina Michelindäck lokalt hos 

Heeds Bil och vulk 
Snickarvägen 8, 796 30 Älvdalen
Tel. 0251-10800

Såg & Kedjeservice • Hagalundsvägen 1, Älvdalen • 0251-10910

Värdecheck ges vid köp av STIHL motorsågar
MS 201/241/261/362/400/462/500i ovh MSA 220 
fram t.o.m. 2020-12-31
Värdechecken kan utnyttjas t.o.m.2021-01-31 
för att köpa STIHL skyddskläder och skydds-
kängor/stövlar.
För mer information se stihl.se

KÖP en STIHl MOTORSåG
OCH Få en vÄRdeCHeCK
aTT Handla SKYddS-
KlÄdeR OCH SKOR FÖR!

MOTORSÅG MS 194 C-E

MOTORSÅG MS 261 C-M

MOTORSÅG MS 251

RÖJSÅG FS 460 C-EM K

PRIS 7490:-

KAMPANJ 

3790:-

KAMPANJ 

4590:-

ORD PRIS 4290:-

30 CM 1137 200 0332, 35 CM 1137 200 0333

35 CM 1143 200 0251
ORD PRIS 5790:-

35 CM 1141 200 0646, 40 CM 1141 200 0647

Alla erbjudanden gäller t.o.m. 2020-12-31. Lokala avvikelser kan förekomma. Med reservation för tryckfel.

PRIS 9490:-
41472000318

Storsäljaren, topputrustad 
med X-TREEm sele och 
högeffektiv HP röjklinga. 
Alltid optimalt inställd 
med STIHL M-Tronic.

www.STIhl.SE

Superlätt motorsåg som tar sig an jobben både 
i trädgården och kvistningen i skogen.

Stark bensindriven motorsåg som är en riktig slitvarg 
och klarar både vedbacken, fällning av mindre träd 
och byggjobben.

Det optimala arbetsredskapet, nu utrustad med 
STIHL nya och högeffektiva svärd och kedja!

TUFFa UPPGIFTer.
eNKLa LÖSNINGar.

Nästa nummer av 
AnnonsKullan

Manusstopp fredag 9/10

delas ut  14 oktober

©AnnonsKullan
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fiskarheden.se

Hur mycket Möbelfura 
växer i din skog?

Vår nyhet Möbelfura växer i nästan all tallskog, säkert också i din. 

Vi sorterar enkelt ut Möbelfura i sågverket, och tar samtidigt hand om 
andra virkeskvaliteter – så att du alltid får ut skogens rätta värde.

Om du är nyfiken på Möbelfura och vårt övriga specialsortiment, 
läs mer på fiskarheden.se. 

Fiskarheden är ett familjeägt företag i Dalarna med sågverk och skogstjänster under samma tak. Företaget grundades 1923 
och har 140 anställda. Läs mer om våra högteknologiska lösningar och skogsexperter på fiskarheden.se.


