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Trevlig läsning!

Ses igen om två veckor...
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Med reservation för eventuella ändringar.

Församlingsexpedition i Brittgården  Tel: 0251-431 40  Besökstid: Mån-tis, tors-fre 10.00-12.00
Diakonicenters Textilavdelning  Tel: 0251-431 65  Mån-tors 9.30-13.00   

www.svenskakyrkan.se/alvdalen

Älvdalen

Onsdag 22 juni

ÄrnÄs

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

Heliga Trefaldighets Dag

söndag 12 juni

Fredag 24 juni

11.00  Gudstjänst i Älvdalens kyrka. 
      Alfhild Sehlin, Gunilla Albertsdotter

10.00-12.00  Öppna förskolan i Norra 
Lekparken (inställt vid ihållande regn)   
Linda Axelsson , Carina Wallin

Torsdag 9 juni

15.00  Gudstjänst i Evertsbergs 
kapell. 
Susann Senter, Gunilla Albertsdotter, 
Kapellkören

11.00-11.30  Digital Andakt i kommu-
nala boenden. 
Alfhild Sehlin, Ingrid El Qortobi

lördag 18 juni
18:00  Helgmålsbön på Ärnäs kyrko-
gård. Susann Senter, Gunilla Albertsdotter
  

everTsberg

19.00  Musik i Midsommartid 
i Älvdalens kyrka. /se separat annons  /

10.00-12.00  Öppna förskolan i Norra 
Lekparken (inställt vid ihållande regn)   
Linda Axelsson , Carina Wallin

Torsdag 16 juni

Första söndagen efter trefaldigheten

söndag 19 juni
11.00  Högmässa i Älvdalens kyrka. 
      Susann Senter, Gunilla Albertsdotter,
Ingrid El Qortobi. Mottagande av vår 
nya Komminist Åse Johansson

10.00-12.00  Öppna förskolan i Norra 
Lekparken (inställt vid ihållande regn)   
Linda Axelsson , Carina Wallin

Torsdag 23 juni

hedbOdarna
lördag 25 juni

18:00  Fäbodgudstjänst i Hedbodarna. 
Susann Senter, Gunilla Albertsdotter

Midsommar

lOka risberg
söndag 26 juni
13:00  Fäbodgudstjänst i Loka Risberg. 
Bo Senter
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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

Torsdag 16/6 Lunchservering i Salem från 11:30 (sista för terminen)

Under sommaren har vi inte så många samlingar men titta 
gärna in för en fika eller pratstund i kapellet eller trädgården. 
Köksdörren är oftast öppen måndag – fredag kl 8 – 16.

Glad sommar! 

När detta nummer av Annonskullan kommer ut så är 
skolavslutning nära för skolbarn i Älvdalen och hela 
Sverige.

Efter år av pandemi kan vi samlas i kyrkan igen, önska 
våra barn och ungdomar allt gott inför sommarlovet. 
Kyrkan är öppen, välkomna till skolavslutningar!

För mig var sommarlovet alltid förknippat med några 
härliga veckor på en ö ute i Vänern. Där växte alltid 
fullt av smultron. Som vuxen, när mina egna barn fick 
uppleva det sommarparadiset, så njöt jag av att plocka 
kantareller i mängd.Nu finns inte semesterbyn längre, 
men minnet lever i mig. 

Alla barn och ungdomar önskas en sommar som blir till 
härliga minnen i framtiden!

Tyvärr så vet vi att alla barn och unga inte riktigt kan 
njuta av sommarlov. Alltfler barn lever i barnfattigdom 
i vårt land. När inte dagarna blir ordnade, så blir de för 
många ganska långa och ibland ensamma. Föräldrar, 
särskilt ensamstående kvinnor, har svårt att få ihop livet.

Församlingen har i år ingen ordnad verksamhet för lite 
äldre barn och ungdomar, men vi arbetar på Brittgården, 
och där finns ofta en kopp kaffe eller ett glas saft.

Vägkyrkan håller Älvdalens kyrka öppen från den 4 juli 
– 7 augusti mellan 12.00 och 16.00. Den är inte bara till 
för dem som är på tillfälligt besök i Älvdalen. Även du 
som bor här i Älvdalen och vill prata med någon en kort 
stund och dricka en kopp kaffe är välkommen! 
Ta en kort promenad till kyrkan!

Välkomna! 

Susann Senter, kyrkoherde 

Öppna ditt hjärta för Gud och tag 
emot sommarens välsignelse:
må du vila på gröna ängar,
må du finna frid vid stilla vatten,
må du dricka ur livets klara källa.

Sorgtack
Vårt varma tack till 

alla som hedrat 
minnet av vår älskade

Maria Hagström
Ett särskilt tack till 

personalen på Hemtjänsten, 
Skogslinden och Talltoppen 

för en varm och god 
omvårdnad.

Familjen Hagström

Ann-Marie
Myrholm

Född Jansson i Älvdalen
 *20 juni 1952
   30 april 2022

Viktoria
Erki, Roger

Kjell och Aina med familj
Släktingar och vänner

Tanke lätt som
fågeln svingar

Upp mot himlen glad och fri
Även Du har dina vingar
Och Din rymd att sväva i
Är det glatt på jorden vila

Bland dess fröjder 
glad och så

När det skymmer ila
ila hän mot högre

världar då

Begravningsgudstjänsten
runt urna äger rum i Ljusets
kapell tisdag 14 juni kl. 11.00

www.bybergs.se

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

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

Säsongskort:
Familj (2 vuxna och barn 3-15 år) 700:-
Vuxen (from 16 år) 350:-
Barn (3-15 år) 250 :-

Välkomna till Åsenbadet! 
Öppet 20/6 - 14/8    kl. 11-19

Kiosken är öppen och erbjuder glass, 
godis, varma & kalla drycker, toast, 
bullar, pajer och hembakat fikabröd.

Dagkort:
Vuxen (from 16 år) 40:-
Barn (3-15 år) 30 :-

För ekonomiska bidrag swisha 
123 489 89 12 eller sätt in ditt bidrag på 
konto i Swedbank: 8166-1, 704 199 695-5

Midsommarafton och 
Midsommardagen sTÄngT
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Tusen tack 
för all uppvaktning 
på vår 90-årsdag, 

för alla vackra blommor, 
middagar och andra 

överraskningar. 

Hilda och Hilma

Jänkare Amerikanare eller  
veteranbil köpes Ev volvo 
eller annan europeisk bil 
av intresse.  
Tel 076 2742563

   Köpes

Luzernervalpar säljes. 
Moder KS Hera, 
Fader Såntorpets Zack
 Leveransklara v 28-29.
Vid intresse ring för mer 
info Lennart Johansson
0706307361

   Säljes

Tack

blybergs 
samfällighetsförening

kallelse till årsstämma

Söndagen den 26 juni 2022 
klockan 17.00 

Blybergs bystuga.

Klockan 16.45 registrering 
av röstberättigade

Ärenden enligt stadgarna
Årsredovisningshandlingar 

finns tillgängliga hos 
kassören och i bykontoret

Styrelsen

Älvdalens blomsterfond 
Årsmöte

i Brittgården
Tisdag 28 juni kl 16.00

rämma fäbodlag
kallar till årsmöte 

söndag 26 juni 2022, kl 11.00
vid dansladan i rämma.

Förhandling enligt stadgarna.

Medlemskort kan lösas vid årsmötet.

Välkomna!
Styrelsen

Älvdalen ICA-parkeringen
Söndag 12 juni  kl 11-12

Tel. 070-685 53 51

Fiskbilen näsets JvF årsmöte 
ons 29/6 kl 19 i bystugan. 

Ärenden enl stadgar.

Nya jägare anmäl till 
G Wallin, 070-3799637 

senast 22/6. 

Obligatoriskt jaktlagsmöte 
1/9 kl 19 i bystugan.

STYRELSEN

guidning ribbåsen 
15 juni kl 10.00

Vi bjuder på 
grillkorv och kaffe.

samåkning från 
busstationen kl 09.30

gemensam lunch 
29 juni 13.00 

på Dalgatan 118
Kostnad 109 kr, 

var och en betalar för sig.

Välkomna!

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

Diamantsponsorer:
A. Eriksson Buss AB

Assemblin EL
Byggvaruhuset

Norrdala Bygg AB

Guldsponsorer:
Maserfrakt AB, Knuts Bygg AB, Pizzologi, Fiskarheden,
Peo Jansson Fastighets AB, Ica Supermarket Olssons.

Silversponsorer:
Älvdalsfönster AB, Svedlunds Skogstjänst AB, Din X, 

Coop Konsum, Tactic Dala Affärsutveckling AB, 
Älvdalens Camping, FM Mattsson, Carstyle,

Kjell Halvarsson Bygg, Pressmaster, Mattsson Metal AB.

Vill du också vara med och stötta ungdomsverksamheten?
Vi har 4 st platser lediga som diamatsponsor, vilket innebär 

isreklam, sargreklam och väggreklam mm. 
Guld och silversponsorsplatser finns givetvis med.

Hör gärna av dig till Micke på Kansliet på tel: 070-694 12 41 
för mer information om hur just du kan hjälpa klubben.

Ha en skön sommar så syns vi i hallen till vintern!

Älvdalen HC tackar följande 
sponsorer för säsongen 21/22, 

med reklam på sarg, vägg och is 
för främjandet av 

ungdomsidrotten i Älvdalen.

Nästa nummer 
delas ut  22 juni

Manusstopp 17/6
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Evy & Lena

Naturpasset 
(Västängskartan) 

finns nu att köpa hos:

Älvdalens Sportcenter
ICA Olssons  
 Sportkullan

Alvdalens IFOK

Återstående tränings-
orienteringar 17/8, 24/8 
Se hemsidan.

Nodava söker drifttekniker VA 
 

Vill du arbeta i en samhällsviktig  
verksamhet med framtidens ledningsnät?  
Nodava söker drifttekniker VA som utgår 

från Idre. Läs mer på www.nodava.se 

Vi har huttrat oss genom 
maj och går på darriga 
ben in i juni. Hur kom-
mer sommaren att bli 
vädermässigt? På en del 
löpsedlar har det ju stått 
med fet, svart text – ”Ta 
inte semester i juni!” Om 
ett par veckor kommer 
det att stå – Har du se-
mester i juli, stackars dig! 
Har du sparat semestern 
till augusti så får du 
skylla dig själv” För vi har 
ju genomskådat det här 
för länge sen. Det är ju 
såklart dåligt med ny-
heter och vad kan fånga 
en äkta svensks intresse 
mer än att få en liten 
föraning om hur semes-
tervädret kan tänkas att 
bli! Det är ju de fjuttiga 
veckorna som hela livet 
bygger på! Eller? Vi har 
ju också hört den klas-
siska ramsan ”det finns 
inget dåligt väder, bara 
dåliga kläder”. En ramsa 
man kan gå i taket av när 
regnet står som spön i 
backen, men det kanske 
är så det är lite grann. 
Man får helt enkelt 
försöka att inte haka upp 
sig på vädret. Speciellt 
inte i vårt land med det 
här opålitliga sommar-
vädret. Vi får ta vad vi 
får och göra det bästa 
av det, samtidigt som vi 
krampaktigt hoppas på 
en sommar med medel-
havsvärme från maj till 
augusti, eller åtminstone 
just de veckorna som vi 
kryssat i vår semester.

Ha de!

Välkomna!

ÄLVDALENS

Lördag 18/6    19.00        
Söndag 19/6  19.00         120:-

Fr. 11 år

kOMMande FilMer

Elvis 29-30 juni kl 19.00
Lightyear 2-3 juli kl 16.00

Jurassic World dominion

Tel: 076-7729345
Betalning med Swish 
eller kontanter!

Blombilen Malung 

Älvdalen parkeringen mitt emot biografen  
Torsdag 9/6, 16/6, 23/6 kl 10-18 
lördag 11/6, 18/6 10-14

Särna parkeringen utanför abris sjö & snö 
Fredag 10/6, 17/6 kl 10-12  
Onsdag 22/6  kl 10-12

Idre parkeringen vid idre kulturhus 
Fredag 10/6, 17/6 kl 14-17
Onsdag 22/6  kl 14-17

Välkommen!

Blombilen
Malung

www.hjart-lungfonden.se

Forskningen får aldrig ta paus.
Bli månadsgivare idag!

I framtIden  
kan hjärt- 
lungsjukdom 
vara hIstorIa
Hjärt-lungsjukdom är vår tids  största 
folksjukdom. Men det finns hopp. Just nu 
pågår livsviktig forskning som  kommer att 
ge människor ett längre och friskare liv. 
Problemet är att  pengarna inte räcker till. 
Forskningen behöver mer stöd för att  
kunna nå nya genombrott. 

Såg & Kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910

gräsklipparen 
hittar du hos oss...

Lycka det är mycket enkelt. Det är 
bara god hälsa och dåligt minne.
                 Ernest Hemingway
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Tis 21/6, kl. 15-16 på Älvdalens bibliotek

Bibliotekarien Ann-Louise tipsar om böcker och 
bjuder på fika. Du får en bok och en bokpåse.
För dig ca. 8-12 år. 

För mer info och anmälan: 
ann-louise.danehorn@alvdalen.se
0251-312 72

Boktipskväll på Rot Skans

Tis 16/6, kl. 18-19

Njut av en god fika i vacker miljö medan bibblan-
personalen tipsar om garanterat bra sommarläsning!

Utomhus vid fint väder. I eldkojan vid regn och rusk.

Begränsat antal platser. Kostnadsfritt. 
Anmäl dig till Älvdalens bibliotek senast 14/6. 
Kontakt: bibliotek-kultur@alvdalen.se
alt. 0251-31270

Foto: Canva, MN, EHF, Lars-Erik Lindhamn

Älvdalens sim- & ishall
Sommartider i simhallen
Vecka 26–32

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

Midsommarafton stängt
Midsommardagen stängt

Måndag   10.00-16.00
Tisdag  10.00-16.00
Onsdag   10.00-19.00
Torsdag   10.00-16.00
Fredag  stängt
Lördag   stängt
Söndag   10.00-16.00

Vi önskar er en härlig sommar!

Nästa nummer 
delas ut  22 juni Manusstopp 17/6
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Mora SkogSByrå aB
Fridhemsgatan 1

792 30 Mora 
Tel: 0250-108 10

www.skogsbyragruppen.se  

Skog i Älvdalen-klitten
Älvdalen klitten 23:22

Möjlighet att bli ägare till en virkesrik skogsfastighet med bra bonitet. Fastigheten 
utgörs av två skiften om totalt ca 33 ha belägna strax norr och öster om Klittens by 
i Älvdalen. Skogsbilvägnätet i området är välutbyggt och fastigheten nås enkelt då 
skogsbilvägar genomkorsar båda skiftena på flera platser. Fastigheten har en för 
området hög bonitet, vilken är beräknad till 5,1 m3sk/ha och år. En stor andel av 
skogsmarken utgörs av avverkningsmogen skog med en slutavverkningsbar volym 
om ca 4 000 m3sk. Det totala virkesförrådet uppgår till 5 500 m3sk. I fastighetens 
närhet ligger idylliska Torrlids fäbod med oavbruten fäboddrift ända sedan 1600-
talet. Till fastigheten hör även andel i Älvdalens Besparingsskog. Jakträtt inom 
Klittens vvo som omfattar ca 3 500 ha samt jaktmöjlighet på Besparingens marker 
om ca 56 000 ha. 

Utgångspris: 2 000 000 kr. Bud senast 2022-06-16
Ansvarig mäklare: Anders Henriksen, Tel 0250-108 10
Fastighetsbeskrivningen hittar du på www.skogsbyragruppen.se

Dikeskanten 8 • 79630 Älvdalen • 070-253 84 57
evylena@telia.com  •  www.annonskullan.se
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JÄLL  LOPPIS
Nallgården, Risbergsv. 7 i Loka, Älvdalen. Skyltat från RV70.

(HÖSKULLE LOPPIS)

sön  19/6   10-16 Trädgårdsmys
sön  26/6   10-16 Barnens dag
sön   3/7   10-16 After Countryfestival
sön  10/7   10-16 Bok & mediedag
sön 17/7   10-16 Sport & fritid
sön 24/7   10-16 Stor lOppis- kom och sälj!
sön 31/7   10-16 Hantverksdag
sön 7/8   10-16 Skördetema
tors 11/8  10-16 Retrodag & Fikabuffé
fre 12/8   10-16 Retrodag & Fikabuffé

Ring Maria Andersson 070-1881440 så öppnar vi upp för privat visning 
för dig själv, din familj eller dina kompisar när vi inte har öppet. 

Varmt välkomna!

Följ oss och se mer info om våra populära 
teman på Facebook ”Lokas Jäll Loppis”

v.24
v.25
v.26
v.27
v.28
v.29
v.30
v.31
v.32
v.32

Försäljning av hembakat fika i mysig trädgårdsmiljö.
Kavelgris, tunnbröd och bondsmör säljes i begränsat antal varje gång.

Fordon säljes genom anbud
Älvdalens kommun har följande fordon till 
försäljning genom anbud.

Ford FDFY Transit/Tour, minibuss 
8 passagerare, årsmodell 2001
Registreringsnummer: SUF110
Besiktad t.o.m. 2022-08-31

Skicka ditt anbud via post eller e-post. 
Postadress:     E-postadress:
Älvdalens kommun    kommun@alvdalen.se
Box 100
796 22 Älvdalen

Ange ”Anbud fordon” samt fordonets  
registreringsnummer. 

Senast onsdag 22 juni kl. 16.00 ska anbudet 
vara inkommet till kommunen.

Vill du veta mer om eller titta på fordonet?
Kontakta Christer Johansson
0251-311 63, christer.johansson@alvdalen.se

Fri prövningsrätt förbehålles.  

Barn och cancer hör inte ihop.

Märta 4 år, leukemi.

Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen. Tack.
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skogsfastighet i Älvdalen
Fastigheten, Älvdalen Näset 44:1, utbjudes till försäljning mot anbud. 
Fastigheten består av tre skiften belägna kring Nässjön och Kärringberg 
med en total areal om ca 66 ha varav ca 64 ha är produktiv skogsmark. 
Det totala virkesförrådet är uppskattat till ca 5 900 m3sk. Fastigheten 
äger andelar i Älvdalens Besparingsskog som idag ger förmånliga 
bidrag i form av skogsvård med mera. Fastigheten ingår i ett område 
där jakträtten förvaltas av en jaktvårdsförening (JVF). Möjligheter till 
ytterligare jakt finns på Älvdalens Besparingsskog.

information och anbudshandlingar tillhandahålles av 
BN Skogskonsult AB. 
Telefon: 073-087 02 42 E-post: benny@bnskogskonsult.se

anbud ska vara säljarens kontaktombud, BN Skogskonsult AB, 
tillhanda senast 22-06-30 kl. 12.00

Fri prövningsrätt förbehålls.

säljare: Leif Hedén

Utgångspris: 2 200 000 kr

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


