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Urval av veckans annonser...

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

Öppettider: 
Mån-Fre 7-17, Lör 9-13

info@byggv.se
0251-597330

Välkommen till vår monter på Företagsmässan!

Ted från Sunwind 
finns på plats.

Allt du behöver för 
stugan och fritiden! 
Få tips, råd, erbjudande & mycket mer.
Uppgradera fritidshuset med egen 
solenergi.

Öppettider: 
Mån-Fre 7-17, Lör 9-13

info@byggv.se
0251-597330

Varma vårkänslor!

Nu har Byggvaruhuset fyllt lagret 
med jord och gödsel för alla 
sorters odlingar.

Välkomna in i butiken. 
Stöd din Lokala Handel!

Beställ biljett: 150kr  KAFFE & DOPP INGÅR.
Cina 076-8390953, Ann-Marie 073-9640821

MAJFESTEN
Väsa bygdegård Lördag 7 maj

Knytkalas kl.19.30 

Konsert kl.20.00 

StoleTheShow

Dans kl.21.00
Westlights 

Välkomna!

Fakta:
Projektet Wilum og bellum är finansierat av Arvsfonden 
och drivs av kommunen i nära samarbete med föreningen 
Ulum dalska. Projektets mål är att utveckla, bevara och 
revitalisera det älvdalska språket.
Målgruppen är barn och unga.

Anmäl dig senast 27 maj till: 
alvdalens.baptistforsamling@salemalvdalen.se
eller Salem Box 67, 796 22 Älvdalen
Upplysningar: Pege Andersson 070-597 73 06

Fäbodkollo Brindberg  2022

Vecka 24: 16 - 21 juni 
Vecka 30: 30 juli - 4 augusti

Kollot är gratis, men med 
begränsat antal platser.

Team Stefan-fonden bjuder in dig som är 8-10 år 
att söka till kollot som arrangeras vid två tillfällen:

Vecka 24 arrangeras i samarbete med 
projektet Wilum og Bellum och den 
veckan är det tema älvdalska på kollot.

Vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Berätta mer!
Tillsammans gör vi det bästa för din skog.

Vi gillar skog och vi gillar människor! Att få ge sig ut i naturen tillsammans med dig 
och höra dig berätta om  dina mål, ambitioner och visioner  med din skog 
– det är det bästa med vårt jobb. Ju mer vi vet, desto bättre rådgivning kan vi ge. 

Ring eller mejla redan idag så hittar vi en dag och tid då vi kan ses i just din skog.
Din närmaste virkesköpare hittar du på:

bergkvistsiljan.com/hitta-virkeskopare

Torbjörn 070-295 71 11  Thomas 070-344 92 78  Fredrik 070-508 64 54
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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

Diakonicenter har öppet:
Måndag-Torsdag 

kl 9.30-13.00
Varmt välkomna!

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

13.00- 15.00  Må Bra Kören i Brittgår-
den.  Alfhild Sehlin

Onsdag 4 maj

Tisdag 3 maj

Valborgsmässoafton

lördag 30 april

11.00  Högmässa i Älvdalens kyrka. 
   Jenny Salaj, 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  Soppklunch i Brittgår-
den.    Lena Backlund
15.00-17.00  Tisdagskul på över-
våningen, Brittgården.
Linda Axelsson , Carina Wallin

Älvdalen

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

9.00-12.00  Öppna förskolan på 
övervåningen, Brittgården.  
Linda Axelsson , Carina Wallin

18.30  Samtal om liv och tro i 
Diakonicenter vid Brittgården. 
Inga Persson

Älvdalen

Torsdag 5 maj

Tredje sönd i påsktiden

Söndag 1 maj

11.00  Gudstjänst i Älvdalens kyrka. 
Per Sundberg, Gunilla Albertsdotter

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

Måndag 2 maj

Tisdag 17 maj
9.00-10.30  Öppet för lek, över-
våningen, Brittgården. /Terminsavslutning/ 
Linda Axelsson , Carina Wallin 
10.30-11.30  Vagga gunga gå i stora 
salen, Brittgården./Terminsavslutning/  
Linda Axelsson , Carina Wallin 
11.30-13.00  Sallad, nyponsoppa och 
grädde i Brittgården. 
/Terminsavslutning/  Lena Backlund
15.00-17.00  Tisdagskul på över-
våningen, Brittgården. /Terminsavslutning/ 
Linda Axelsson , Carina Wallin

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

17.00  Veckomässa i Älvdalens kyrka.   
Susann Senter, Mait Thoäng

Torsdag 28 april

18.00  Kyrkokören sjunger in våren 
på Tingshustrappan.  Vi bjuder på 
grillad korv.  Gunilla Albertsdotter, 
Mait Thoäng-piano,  Anders Westlin-
bas, kyrkokören

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

Fjärde sönd i påsktiden

Söndag 8 maj

Måndag 9 maj

Tisdag 10 maj
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 Brittgår-
den.     Lena Backlund
15.00-17.00  Tisdagskul på över-
våningen, Brittgården.
Linda Axelsson , Carina Wallin

Onsdag 11 maj
13.00- 15.00  Må Bra Kören i Brittgår-
den.  Alfhild Sehlin

Torsdag 12 maj
9.00-12.00  Öppna förskolan på 
övervåningen, Brittgården.  
Linda Axelsson , Carina Wallin

10.00-14.00  Pilgrimsvandring, 
samling vid Brittgården. Anmäl till 
Ingrid  eller Alfhild /se annons/
Ingrid El Qortobi, Alfhild Sehlin

Femte sönd i påsktiden

Söndag 15 maj
11.00  Högmässa i Älvdalens kyrka. 
      Susann Senter, Mait Thoäng

Måndag 16 maj
13.00-15.00  Kyrkliga arbetskretsen
i stora salen, Brittgården. 
 Alfhild Sehlin

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

13.00- 15.00  Må Bra Kören i Brittgår-
den.  Alfhild Sehlin

Onsdag 18 maj

9.00-12.00  Öppna förskolan på 
övervåningen, Brittgården.
/Terminsavslutning/   
Linda Axelsson , Carina Wallin

18.30  Samtal om liv och tro i 
Diakonicenter vid Brittgården. 
Inga Persson

Torsdag 19 maj

nOrnÄS
Söndag 15 maj
14.00  Gudstjänst i Nornäs kapell. 
      Susann Senter, Mait Thoäng

Församlingsexpeditionens 
telefon- och öppettider är:

Måndag-tisdag, torsdag-fredag 10.00-12.00
Onsdagar stängt!
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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

Söndag  1/5 11:00 Bön och andakt med Carina Ahl. 
Måndag 2/5 14 – 15. Iessn til bjuder på eftermiddagsfika i Salem och berättar om sitt arbete i Älvdalen. 
Onsdag  4/5 13 – 15. Kultur och handarbetscafé. 
Söndag  8/5 10:00 Söndagsskola med Mathilda Wiklund.  
Onsdag 11/5 13 – 15. Dorkas. Barnatro. Ord och bild från Vildmarksvägen med Majron Bogg. 
Söndag 15/5 11:00 Gudstjänst med Magnus Nykvist. 
Onsdag 18/5 13 – 15 Kultur och handarbetscafé. En kvadratmeter lin. Cecilia Ingegerdsdotter och Carina Ahl. 

LUNCH     
Matlådor udda veckor på Soldis i Åsen från 
11:30
Servering jämna veckor i Salem från 11:30
Pris: 90 kr

Pilgrimsvandring torsdag 12 maj
Kl. 10:00 – 14:00

Vi samlas vid Brittgården.

Anmäl till Ingrid 0251-431 42 eller 
Alfhild 0251-416 48

Valborgsmässoafton

Lördag 30 april 
kl 18.00    

Kyrkokören sjunger in våren 
på Tingshustrappan

Gunilla Albertsdotter
Mait Thoäng-piano
Anders Westlin-bas

Kyrkokören

Vi bjuder på grillad korv.

Alla hälsas varmt välkomna! 

Nu lyser tussilagon i dikeskanten. Det är som det står i en 
av våra psalmer: Det är påsk på jorden!

Livet återvänder, solen väcker det som var dött. I försam-
lingen vaknar vi också och försöker hitta tillbaka till verk-
samheten som var innan pandemin. Men vi hittar inte bara 
tillbaka, vi försöker också skapa nytt.

I mitten på juni kommer en ny präst till församlingen. Åse 
Johansson gjorde praktik hos oss under påsken. Några av 
er hann möta henne då. Hon prästvigs i mitten på juni och 
kommer hit för att tjänstgöra då. När detta skrivs så påbör-
jas rekrytering av ny kyrkoherde. Så småningom hoppas 
jag att församlingen har två präster i tjänst som kan vara 
här i flera år, lära känna församlingen och bli kända av er 
församlingsbor. 

I sommar kan vi samlas till gudstjänst på fäbodar i försam-
lingen. Gudstjänstplanen är redan klar. Vi välkomnar också 
dem som vill döpa sitt barn vid någon av dessa gudstjäns-
ter. Hör av er till expeditionen så kan vi boka dop. Pande-
min har gjort att många skjutit på vigslar och dop, men 
nu kan vi samlas igen till fest och högtid. Att barnen blivit 
större, övat att gå och övat sin vilja – det gör inget!

Jesus öppnade sin famn och välsignade barnen. Det fanns 
ingen åldersgräns i den välsignelsen. Det gäller för barn i 
alla åldrar! Även jag, som just firat 70-årsdag räknar mig till 
barnen ibland! Det får vi alla göra.

Gud, välsigna oss i vårens tid, att vi gläds över varje grön-
skande knopp, varje timme av ljus,  varje vårlig bris. Gud 
välsigna vår pånyttfödelse.

Hälsningar, 
Susann Senter, kh
Tfn 0251-431 43

Diakonicenter tackar för alla lakan som skänkts.
Finns det garner som inte används så tar vi 

tacksamt emot!

Älvdalen ICA-parkeringen
Söndag 1 maj  kl 11-12

Tel. 070-685 53 51

Fiskbilen

Människor i Ukraina flyr för sina liv. De 
behöver akut nödhjälp. Scanna QR- 

koden och swisha en gåva idag!

123 129 50 21 
Swisha till
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Handla på 
elon.se  &  bolist.se     

Hämta i butik.

Grattis

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  19 maj

Manusstopp 13/5

Älvdalens 
Jaktskytteklubb

ÅRSMÖTE
12 maj  kl 18.00

Älvdalens 
Utbildningscentrum 

Välkomna!
Styrelsen

Älvdalen

Tisdag 24 maj kl 13.00 
i Musikskolans lokal (Tingshuset)

ser vi Dalateaterns föreställning 
SÅVITT jag MINNS,

som bygger på intervjuer med äldre. 

Två skådespelare och en musiker plockar och blandar 
dråpliga anekdoter med livsavgörande ögonblick till 
musik och sånger som väcker minnen.

Kostnadsfritt!

inbjuder till 

Vårresa
onsdag 25 maj  2022

Älvdalen

Avgång från Älvdalens busstation 
kl 10.00

Anmälan och betalning senast 10/5 
Betalning till BG 5462-1701 600:-

Kom ihåg avsändare
Anmälan till:

Britt-Marie  070-367 1753
I priset ingår bussresa, guidning, 

lunch och eftermiddagsfika.
Alla varmt välkomna 

till en trevlig dag!

Fågelsjö världsarvsgård -Bortom Åa
och  Café Cineast Sveg

årSMöTe
torsdag 12 maj 

kl 19:00 för 
Civilförsvarsförbundet 

Älvdalen 
på Brandstationen

Välkomna! 

Upptakt Träning:
11.00 Pojkar Div.3 (Födda 06-08) 
Kenneth Hasselås     
kenneth.hasselas@hotmail.se

11.00 Pojkar Div.4 (Födda 09) 
Daniel Nyström     
daniel.nystrom@husmanhagberg.se

12.30 Pojkar Div.6 (Födda 10-11) 
Sofia Persson     
sofia_persson990@hotmail.com

12.30 Pojkar Div.7 (Födda 12-13) 
Patrik Norell     
badreligion2@hotmail.com

14.00 Flickor Div.3 (Födda 05-08) 
Klas Eriksson     klas@keha.nu

14.00 Damlag    David Paulsson     
david.paulsson@alvdalenfotboll.se

15.30 Flickor Div.5 (Födda 09-10) 
Malin Zetterman     
malin@hotellalvdalen.se

15.30 Flickor Div.7 (Födda 11-12) 
Hasret Ay     hasret_ay@live.se

17.00 MT-Cup Pojkar (Födda 14-16) 
Pernilla Samuelsson     
samuelssonpernilla@hotmail.com

17.00 MT-Cup Flickor (Födda 13-16) 
Kristoffer Zander     
zkristoffer@hotmail.com

Söndag 1 maj
Fotbollens dag

välkommen till skobytardag 
på Älvdalens IP

Möjlighet att lämna in gamla 
skor och förhoppningsvis hitta 

en ny storlek.

Det kommer även finnas 
möjlighet att prova klubbens 

träningsoverall/kläder.

Anmäl gärna er medverkan 
via mail till respektive ledare 

så förenklar vi planeringen för 
träningarna.

ÄLVDALENS IF 
FOTBOLLSSÄSONG 2022
Äntligen kör vi igång!!

•Tal av Mari Rustad, Särna  (Regionstyrelsen)
•Tal av Peter Egardt, Älvdalen  (Vice Ordf. KS)
•Musikunderhållning från ’Kepsfolket’
•Korvgrillning
•Kaffe och Fika
•Tipspromenad
•Fiskedamm för barnen,  m.m….

Tingshusparken 13.00-15.00

Fira första maj 
tillsammans med 

Älvdalens Arbetarekommun!

Fibromyalgi, smärta?
Välkommen på info.
Älvdalens Simhall

Onsdag 4 maj 
17.30-19.00

mora@fibromyalgi.se

Många grattiskramar till vår 
älskade Lina Garbergs 

som fyller 17 år den 5 Maj

Hälsningar från släkten 
genom Famun och Anselm

Många grattiskramar till 
Ingela Garbergs 

som fyller år den 2 Maj

Hälsningar från släkten 
genom Svärmor och Anselm

”Dom tycker mest 
om min lillasyster.”

Telefonnummer 116 111
Mejl & Chatt      bris.se

Till BRIS kan du ringa och  
skriva om stort och smått.
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Evy & Lena

Älvdalens eget ASF 
bjuder på fika och berättar.

2 maj kl 14 – 15 i Salem.

Företag, privatperson eller 
offentligt anställd: 

VÄLKOMMEN!

vad är ett aSF?

vI gör deT enklare För dIg

Vi har kaffebrödet, 
smörgåstårtorna, tårtorna, 
smörgåsarna m.m.
Vi ordnar även 
minnesstunder. 
Företag och privatpersoner 
är välkomna att beställa.
Ring så får du veta mer om 
utbud och priser.

0251- 41281 (Salem)

vI gör deT enklare För dIg

Ring 0251- 10001 

eller fråga våra butiker på Dalgatan 
116 A och Bondgårdsvägen 3B

•Sömnad, lagning och fållning
•Byte av blixtlås m.m.

Är du en BOkMal?
Titta in hos oss på Bokbörsen!  
Iessn til AB/bokborsen.se
epost: 
asens_antikvariat@hotmail.se

vI gör deT enklare För dIg

Vi hjälper dig med vårstädning i 
trädgården, röjning, beskärning 
av träd och buskar, sandsopning. 

Stapla och bära ved, bortforsling 
av skräp, flytthjälp, montering av 
hyllor och möbler, gardinbyte, 
lagning av persienner.

Hemkörning från affären, 
ledsagning m.m. 

  vi hanterar rOT och ruT

Kontakta oss för beställning eller 
frågor om våra tjänster: 

0251-10001, 073-0759089
iessntil-10001@outlook.com

Beställ biljett: 150kr  KAFFE & DOPP INGÅR.
Cina 076-8390953, Ann-Marie 073-9640821

MAJFESTEN
Väsa bygdegård Lördag 7 maj

Knytkalas kl.19.30 

Konsert kl.20.00 

StoleTheShow

Dans kl.21.00
Westlights 

Välkomna!

Fortum, som driver Väsa kraftverk i Österdalälven, kommer till följd av byggnadsarbeten stänga 
Väsadammen för all bil-, cykel- och gångtrafik, som inte är nödvändig för drift och underhåll av 
anläggningen. Avstängningen gäller från vecka 19 fram till vintern 2022.

Arbetena handlar om miljöåtgärder och är en del av ett större projekt där fiskvägar för både 
uppströms och nedströmsvandring ska uppföras vid kraftverken i Spjutmo, Blyberg och Väsa.

Vi beklagar de eventuella olägenheter som denna förändring innebär. 
För mer information, kontakta Kristoffer Sjöstrand, projektledare Fortum 
(kristoffer.sjostrand@fortum.com, 0768-32 25 25).

Väsadammen för all trafik fram till vintern 2022

Alltså den här påsken, och 
påsklovsveckan..! Vädermässigt 
så är den ju så bra som man 
kan önska om man har påsklov 
ochfortfarande är vaken dagtid 
och sover på natten. Som 
alla föräldrar vet så ändras ju 
dygnsrytmen med åren, och 
ledig tid blir natten lätt till dag 
och vice verca. Men den här 
trötta tonårstiden är övergå-
ende. Rätt vad det är så dyker 
de upp där vid tiosnåret för 
en stärkande frukost eftersom 
de sett att högst chans till en 
klädsam ”bränna” har man mel-
lan kl. 12 och kl. 14 på dagen, 
enligt uv-index (att det enligt 
hälsosamma rekommendatio-
ner uppmanas att inte vistas i 
solen just under de timmarna 
lyssnar inte dessa öron på) 
Innan solning ska det också 
klämmas in ett träningspass. 
Bara att hänga med isväng-
arna. Har man inte tonåringar 
som håller en ”på alerten” så 
finns det ju så mycket annat 
som får en att inte somna till. 
Nu tänker vi inte på krig och 
annat elände som kan få vem 
som helst att ligga sömnlös 
på nätterna. Nej, tänk i stället 
på alla vårtecken. Jaa, tänker 
ni, tranorna och deras härliga 
vårläten! Jaa…kanske det. Eller 
mopederna som åter igen förs 
fram på gatorna, eventuellt 
i något för hög hastighet till 
ganska högt motorljud. Våren 
är här!  För att inte tala om alla 
som drar igång med att kapa 
ved inför nästa vinter. Och kat-
terna som har högljudd sam-
ling, för att göra upp vem som 
är herre på täppan i grannska-
pet, just i vägkorsningen precis 
utanför sovrumsfönstret. Och 
såklart fåglarna som strax före 
gryning håller serenad för att 
locka till sig en livskamtat. Ja 
det finns gott om härliga läten 
för att påminna oss om att nu 
är äntligen våren här på riktigt. 
Men som vi alla vet, våren är 
inte bara sol och värme och 
underbara ljud och fågelkvitter. 
Det är även minusgrader på 
nätterna och för det mesta en 
iskall och regnig valborgsmäs-
soafton. Så glöm inte tjocktröja 
och gummistövlar när ni 
välkomnar sköna maj. 
Ha de!

VARJE DAG INSJUKNAR 
70 PERSONER I DEMENS

STÖD FORSKNINGEN,
BLI MÅNADSGIVARE

Alzheimers sjukdom är 
den vanligaste formen av 

demenssjukdom.

Alzheimer är en 
obotlig sjukdom.

Allt fler unga 
får diagnosen 

alzheimer.

Ca 2 000 svenska barn 
växer upp med en 

demenssjuk förälder.

GE EN GÅVA
Tel: 020-30 11 30, BG: 901-1198, PG: 90 11 19-8
www.alzheimerfonden.se

En sista hälsning som räddar liv
Din minnesgåva gör stor skillnad. Kontakta oss på 
010  – 199 33 00 eller lakareutangranser.se Tack!

PG: 90 06 03 – 2
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Fakta:
Projektet Wilum og bellum är finansierat av Arvsfonden 
och drivs av kommunen i nära samarbete med föreningen 
Ulum dalska. Projektets mål är att utveckla, bevara och 
revitalisera det älvdalska språket.
Målgruppen är barn och unga.

anmäl dig senast 27 maj till: 
alvdalens.baptistforsamling@salemalvdalen.se
eller Salem Box 67, 796 22 Älvdalen
Upplysningar: Pege Andersson 070-597 73 06

Fäbodkollo Brindberg  2022

Vecka 24: 16 - 21 juni 
Vecka 30: 30 juli - 4 augusti

Kollot är gratis, men med 
begränsat antal platser.

Team Stefan-fonden bjuder in dig som är 8-10 år 
att söka till kollot som arrangeras vid två tillfällen:

Vecka 24 arrangeras i samarbete med 
projektet Wilum og Bellum och den 
veckan är det tema älvdalska på kollot.

Vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Öppettider: 
Mån-Fre 7-17, Lör 9-13

info@byggv.se
0251-597330

välkommen till vår monter på Företagsmässan!

Ted från Sunwind 
finns på plats.

Allt du behöver för 
stugan och fritiden! 
Få tips, råd, erbjudande & mycket mer.
Uppgradera fritidshuset med egen 
solenergi.

Öppettider: 
Mån-Fre 7-17, Lör 9-13

info@byggv.se
0251-597330

Varma vårkänslor!

Nu har Byggvaruhuset fyllt lagret 
med jord och gödsel för alla 
sorters odlingar.

Välkomna in i butiken. 
Stöd din Lokala Handel!

Träningsorientering 2022

Älvdalens IFOK-orientering

För info se hemsida 
eller Facebook.

Kontroller ligger ute en vecka 
efter träningsorienteringen.

Nu finns även Hittaut! hittaut

27/4, 4/5, 11/5, 18/5, 
1/6, 8/6, 17/8, 24/8

 
kl 18.00

Nästa nummer  delas ut  19 maj
Manusstopp 13/5

Nyfiken på Autism?
Välkommen till vår hemsida 
www.autism.se



7AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.

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

AnnonsKullanAnnonsKullan -ditt lokala 
annonsblad-

Kultur och Fritid
Sommarlovsaktiviteter 2022 

Älvdalens kommun kan erbjuda barn i åldrarna 6–15 år 
gratis sommarlovsaktiviteter. 
Till detta behöver kommunen er förenings eller 
organisations hjälp. Anordna gratis aktiviteter för barn 
och unga och få ersättning från kommunen.

Anmäl era sommarlovsaktiviteter via länken 
alvdalen.se/sommarlovsaktiviteter.
Vi behöver er anmälan senast 13 maj.

Alla aktiviteter sammanställs och presenteras i skolorna, 
på kommunens hemsida, sociala medier, anslagstavlor.

Sommarjobbare till din förening

Har din förening möjlighet att ta emot sommarjobbare? 
Föreningen behöver en tillgänglig handledare och lämpliga 
arbetsuppgifter. Kommunen tar emot ansökningar och 
fördelar ut ungdomarna samt står för lönerna. 
För ytterligare information mail: 
mathias.jones@alvdalen.se

Boka höstens tider i kommunens 
idrottsanläggningar

Ansöka om fasta tider i kommunens lokaler via länken 
alvdalen.actorsmartbook.se
Vi behöver din ansökan senast 1 juni.

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

Vi hjälper dig med service och reparationer på 
•Bil  •Släpvagn  •Traktor  •Jordbruksredskap
Även rostlagning samt reparation och lagerbyten 
på snickerimaskiner och elmotorer.

Loka Bil & Maskin

Ring Gunnar eller Micael
070-3345695, 070-3675468

Däck försäljning  
och däckservice
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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

Berätta mer!
Tillsammans gör vi det bästa för din skog.

Vi gillar skog och vi gillar människor! Att få ge sig ut i naturen tillsammans med dig 
och höra dig berätta om  dina mål, ambitioner och visioner  med din skog 
– det är det bästa med vårt jobb. Ju mer vi vet, desto bättre rådgivning kan vi ge. 

Ring eller mejla redan idag så hittar vi en dag och tid då vi kan ses i just din skog.
Din närmaste virkesköpare hittar du på:

bergkvistsiljan.com/hitta-virkeskopare

Torbjörn 070-295 71 11  Thomas 070-344 92 78  Fredrik 070-508 64 54

Nästa nummer  delas ut  19 maj
Manusstopp 13/5


