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Hos oss hittar ni bl.a:
•Viltbackar
•Filékniv
•Styckarkniv
•Myggjagare
•Vakuumpackare
•Frysboxar
•Saftmaja
•Konserveringsburkar
•Termosar
•Köttkvarn
•Kolbullepanna
•Värmedynor
•Svampkniv
...och mycket mera…

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

info@byggv.se
0251-597330

Välkommen in till din lokala Bygghandel!

Jakt, bär och svampsäsong!
Dragkamps SM

3-4 september

Brunnsbergs IF

Välkomna hälsar

Kioskservering 

Brunnsbergs småskola
Tävlingsstart kl 10.00

Kom och heja!

Jordgubbar 4 liters lådor och askar säljes.

Tel. 076-2121588  •  www.sollerojordgubbar.se

Måndagar  &  Torsdagar  
kl 17-18

Älvdalen (blåa huset)

Hjortronsylt

Smsa gärna för beställning

Butiken på Sollerön 
öppen varje dag 10-18

Särna (park. vid kyrkan)
Tisdagar  kl 15-16
Lördagar kl 14-14.30

Idre (vid Idrebua)
Tisdagar  kl 17-18
Lördagar kl 15-15.30Hallonlådor 1,6 kg

Blåbärslådor 1,6 kg

passa på 

nu sista 

veckorna!

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  
8 september
Manusstopp 2/9

Älvdalen ICA-parkeringen
Söndag 28 augusti  kl 11-12

Tel. 070-685 53 51

Fiskbilen
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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: Öppet: Mån-tors 9.30-13.00 fr.o.m. 5 sep.

www.svenskakyrkan.se/alvdalen

ÄLvdaLen

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

Lördag 3 september

11.00-11.30  Digital Andakt. 
  Utsändning till alla kommunens äldre-
boende.  Alfhild Sehlin, Ingrid El Qortobi

Söndag 28 augusti 
11:e söndagen efterTrefaldighet-Tro och liv

11:00  Högmässa i Älvdalens kyrka
Susann Senter, Gunilla Albertsdotter

Först vill jag säga TACK!

Tack till alla er som upplåtit fäbodar och fritidsparadis för sommarens guds-
tjänster. Jag säger det ofta, men jag menar det verkligen. För mig är det en 
verklig bonus i tjänsten här i Älvdalen att jag får komma ut till fantastiska 
platser. Några mil genom skog, på grusvägar som dammar och plötsligt är 
man på en plats där himlen öppnar sig. Det är fantastiskt! 

Än en gång tack till er som tog emot oss och tack till alla som bidragit med 
sång och musik, kaffe och kaka!

Nu upptäcker jag plötsligt att det är mörkare på kvällarna och snart har alla 
medarbetare i församlingen återvänt till arbetet efter semestern. 
Nu återvänder vi till gudstjänster i kyrkan varje söndag och nu laddar vi upp 
för en spännande höst!

Vi ska ta emot nya medarbetare och vi ska på olika sätt försöka ge möjlighe-
ter till samtal, tillfällen att möta varandra, fira gudstjänst och höra fin musik i 
kyrkan.

Skriv upp i almanackan: Den 18 september presenterar vi höstens verksam-
heter i samband med en gudstjänst för små och stora. 
Vill du sjunga i kör, samtala om tro och liv eller hjälpa till med kaffe i samband 
med gudstjänsten?

Kom och delta den 18 september i Älvdalens kyrka kl 11.00 och se om du hittar 
ett gott sammanhang som passar dig! Vi erbjuder möjligheter för både små 
och stora!

Sommaren gick fort, men vi får ta emot nya dagar ur Guds hand och göra 
något gott av de dagar vi får! 

Var dag är en sällsam gåva, en skimrande möjlighet.

Var dag är en nåd oss given från himlen, besinna det! 

Guds välsignelse!

Susann Senter, kyrkoherde

Måndag 29 augusti 
13.00-15.00  Missionskretsen
i stora salen, Brittgården.  Alfhild Sehlin

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

10.00-14.00  Pilgrimsvandring.
  /se separat annons/

Söndag 4 september 
12:e söndagen efterTrefaldighet-Friheten i Krustus

11:00  Gudstjänst i Älvdalens kyrka
Susann Senter, Gunilla Albertsdotter

Måndag 5 september 

Tisdag 6 september 
9.30-12.00  ACT Jennyrummet.  
Alfhild Sehlin

Onsdag 7 september 
16.30-17.45  Barnkören. Brittgården, 
stora salen.  /se separat annons/
Katarina Brodin, Carina Wallin

Torsdag 8 september 

Lördag 10 september
10.00-14.00  Pilgrimsvandring.
  /se separat annons/

Söndag 11 september 
13:e söndagen efterTrefaldighet-Medmänniskan

11:00  Högmässa i Älvdalens kyrka
Åse Johansson,  Mait Thoäng

Församlingens verksamheter startar 5 september. 
Mer information på vår hemsida.

11.30-13.00  Sopplunch i Brittgården.  
Lena Backlund

åSen
Söndag 4 september 
12:e söndagen efterTrefaldighet-Friheten i Krustus

16:00  Gudstjänst i Åsens kapell
Susann Senter, Gunilla Albertsdotter

Diakonicenter öppnar  åter 
5 september.  

Öppettider:  mån-tors 9:30 – 13:00
Varmt Välkomna! 

Diakonin
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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

Söndag 28/8  kl 11:00  Samlingsgudstjänst inför höstterminen. Nattvard.
      Kersti Vikström, Carina Ahl. Servering
Söndag 4/9  kl 11:00  Kapellet är öppet för bön och andakt. 

Leva vidare-grupp
för dig som förlorat en närstående

Vi bearbetar sorgen genom att måla tillsammans 
utan prestation och ingen tidigare vana krävs.
I samtal och skapande får vi möjlighet att spegla 
oss själva och våra liv.
Vi träffas: torsdagar kl. 17:30-20:00 22/9-3/11 
i församlingshemmet Brittgården, Dalgatan 74
Kostnad: 200 kr inkl. lättare förtäring och material för alla träffar.

Ledare: Ingrid El Qortobi, bildterapeut och diakon, 
Åse Johansson, pastorsadjunkt och Malin Pettersson 
Lindgren, diakonkandidat

Anmälan: senast 16/9 till Ingrid El Qortobi, 0251-431 42 
ingrid.elqortobi@svenskakyrkan.se

Varmt välkommen!

Vill du ta en ny väg i höst? 

Nodava söker drifttekniker

Drifttekniker/rörläggare VA (Idre)
Ett utvecklande arbete med framtidens 
ledningsnät som vardag.

Drifttekniker VA-verk (Älvdalen) 
Ett arbete som passar dig som tycker 
om att arbeta självständigt tillsammans 
med andra och har rent vatten som 
drivkraft.

Läs mer och ansök på www.nodava.se

Välkommen på pilgrimsvandring
3 september, 10 september, 1 oktober, 
13 oktober och 29 oktober
Mellan 10:00 – 14:00
Vi träffas vid Brittgården
Medtag egen kåsa och kallvatten
Vi ordnar fika, men Du får bära själv.

Anmäl senast (2 dgr innan) till
Ingrid 0251-431 42 eller Alfhild 0251-416 48

Nästa nummer 
delas ut  8 september

Manusstopp 2/9
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Kontor/affärslokal med 
bankvalv i centrala 
Älvdalen. 
Hyresledigt från 1/12. 
Inflyttning kan ske tidigare 
enligt överenskommelse.
För info ring 070 6448252

  Uthyres ANSLAG TILL IDROTTS- OCH 
FÖRENINGSVERKSAMHET

Älvdalens Besparingsskog har för år 2022 anslagit 
medel för sponsring med reklamavtal. 
Idrotts- och föreningsbidrag till ideell ungdoms-
verksamhet i Älvdalens socken. 
 
OBS! Till ansökan skall användas ansöknings-
blankett som finns att hämta på vår hemsida 
och på vårt kontor. 
www.besparingsskogen.se  

Bifoga komplett årsredovisning.

Ansökan om stöd till nämnd verksamhet skall vara
ÄLVDALENS BESpARINGSSKOG
BOx 65
79622 ÄLVDALEN

tillhanda senast den 5 september 2022

Vår käre
Stig-Erik
Backlund

*12 oktober 1966
 Älskad - saknad

Älvdalen
24 juli 2022

Siv o Alf
Olle

Vännen Lisa

Plötsligt släcltes livet
du lämnade oss kvar

men ännu känns du nära
och än hörs rösten klar...

Du fattas oss

Begravningen har ägt rum.
Tänk gärna på Strokefonden.

Tack
Stort och varmt tack till 

Hemtjänsten som hjälpte 
Stig i Kåtilla

Tack även för blommor och 
gåvor till olika fonder.

Syster med familj

inbjuder till 

Höstresa
Torsdag 29 september 2022

Älvdalen

Buss avgår från 
Älvdalens busstation kl 09.00

Anmälan och betalning senast 10/9 
Betalning till BG 5462-1701 400:-

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!

Siljan runt med diverse stopp för 
sevärdheter och förtäring

Tors 1/9, kl 17-18 på John John’s i Älvdalen

Har du börjat plugga på högskola, universitet
eller annan eftergymnasial utbildning?
Fika en stund medan vi från Älvdalens bibliotek 
berättar om hur vi kan hjälpa dig som är student! 

Begränsat antal platser. Vi bjuder på fika. 

Anmäl dig till Linda Peter: 0251-31275 
alt. linda.peter@alvdalen.se
senast mån 29/8

bibliotek-kultur@alvdalen.se
0251-31270

Studentinformation
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Evy & Lena

HyreSLedIgT 
Nyrenoverat hus
7 rum och kök.

För mer info 
ring Kyrkorådets ordf. 
Torbjörn Zakrisson 
070 260 96 97

Välkomna!

ÄLVDALENS

Fredag  26/8    19.00
Söndag 28/8   19.00        
Onsdag 31/8   19.00         100:-

Lördag 27/8    16.00        
Söndag 28/8  16.00           80:-

Fr. 7 år

ElDSJäl

Fr. 11 år

Lördag 3/9 14.00 och 18.00
Söndag 4/9 16.00                  80:-

Världspremiär för 
pelle svanslös på älvdalska.

Ja, då börjar väl de flesta 
vara tillbaka efter semes-
ter och ledighet. De som 
arbetar är tillbaka på sina 
arbetsplatser och skolbar-
nen är i skolan. De som 
inte arbetar blir lite mer 
ordentliga och semestrar 
inte lika intensivt. Det är 
ordning och reda igen.  I 
och med det får vi anse 
sommaren som ett avslu-
tat kapitel. Visst, varma 
dagar kan vi fortfarande få, 
men det där som är som-
mar på riktigt, det är över 
för i år. Samtidigt så vill vi 
inte riktigt säga att hösten 
är här heller. Inte riktigt än! 
Då ska det ju vara utblom-
mat, visset och gult i trä-
den. Vi borde ha några fler 
årstider! Som samerna! De 
är just nu inne i sin femte 
årstid – höstsommar. Det 
är ju precis vad det är just 
nu. Höstsommar! Efter det 
blir det höst i september 
och oktober för att sedan 
övergå till höstvinter i 
november – december. 
Slutligen blir det vinter 
fram till mars när vårvin-
tern kommer. Vårvintern 
följ av vår, vårsommar och 
sommar. De har en poäng 
där! Det är ju så det är. 
Sommaren är faktiskt bara 
juni-juli. Inte från maj till 
augusti som vi vill tro. Det 
är ju därför som vi blir så 
stressade över att som-
maren alltid är så kort..! 
Det är ju precis vad den 
är på riktigt också. Nu kan 
vi inte lova att den här 
insikten kommer att göra 
oss mindre stressade inför 
nästa sommar, men kanske 
lite mer realistiska över vad 
som ska hinnas med på de 
här ynka semesterveck-
orna. Hoppas att ni ändå 
haft en skön sommar och 
att ni njutit av den ledig-
het ni haft! 

Ha de!  

Tisdag 20 september Resa till Sälenfjällen i höstfärger
08.00  Avresa i buss från gamla Nordea. Även påstigning vid 
           busstation. Kaffe under vägen upp till flygplatsen. 
10.00  Scandinavian Mountains Airport
            VD Gunnar Lenman guidar oss på flygplatsen.
11.30  Fjällkyrkan i Tandådalen
13.00  Lunch på Gustavs Grill och Bar
14.30  Guidning på Olnispagården hembygdsgård inkl. kaffe.
Under vår vistelse i Sälen deltar Malungs turistchef Lars Bälter 
med guidning och berättar om Sälens oerhörda utveckling.
16.30  Beräknad hemkomst.

Pris inklusive lunch och kaffe: 470 kr för medlem, 495 för icke medlem
Anmälan senast 10 september till Mats Lennström 070-598 08 84 
alt. mats.lennstrom@telia.com
Betalning senast 13 september till bankgiro 5892-6619 
eller swish 1234205696!

Torsdag 20 oktober kl 14.00  Musikcafé Evertsbergs 
Bygdegård 
Musik: The Young Ones
Fika: Kaffe, smörgås och kaka
Kostnad: 50 kr (betalas på plats direkt till bygdegården)

Måndag-tisdag 28-29 november  Julbordskryssning 
med Cinderella till Åland
09.15  G:a Nordea Älvdalen, Sälenbuss
09.30  Busstationen Älvdalen
10.00  Kajen Mora
12.00 ca  Rast/lunch (egen bekostnad) Dalahästen Avesta
19.30  Julbord i Viking Buffet inkl vin, öl, läsk o kaffe. 

Dag 2, 10.00  Brunch
Pris från 990 kr för del i B insides hytt. 
200 kr tillkommer för icke medlem.
OBS! Godkänd ID-handling som pass, körkort el dyl krävs för 
ombordstigning!
Anmälan senast 25 oktober till Margaretha Hårdén 070-6273102 
alt. margaretha.harden@gmail.com
Betalning senast 7 november till bankgiro 5892-6619 
eller swish 1234205696!

Onsdag 14 december 14.00 i Lidens Bygdegård
Julbord med mat från Tre Björnar
Musik: Kritz och Alf
Kostnad: 325 kr/pers, ej medlem 400 kr
Anmälan senast 7 december till Gerd Öhrn 070-6430271 
alt. gerd.ohrn@gmail.com
Betalning senast 9 december till bankgiro 5892-6619 
eller swish 1234205696!

ÖVRIGT
Boule måndagar 13.00 på boulebanan Andvägen  
Kontakt: Sven-Olov Ljudén 070-5631170

Gymnastik i Rots skola måndagar 17.00, start 12 september
Kontakt: Karin Larsson 070-2771732

Vattengympa i simhallen torsdagar 10.00, start 15 september
Kontakt: Gunborg Lennström 070-3352023

Gemensam lunch på Dalgatan 118 sista onsdagen i månaden13.00
Var och en betalar för sig.

Styrketräning i Atletklubbens lokaler, på egen hand

                                                          Klipp ur och spara annonsen!

PROGRAM HÖSTEN 2022
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VI VILL:
• Behålla skola och äldreomsorg i kommunal regi med god kvalité.
• Fortsätta att ha öppna fritidsgårdar för våra ungdomar i Älvdalen,    
 Särna och Idre.
• Tillsammans med facken förbättra arbetsmiljön i kommunens 
 verksamhet och erbjuda heltid till alla som vill.
• Verka för upprustning och breddning av riksväg 70 och länsväg 311.
• Verka för bättre och fler cykel- & gångvägar i hela kommunen.
• Utveckla dialogen med våra medborgare och samarbetet med 
 kommunens företagare.
• Att kommunen är aktiv i miljöomställningen.
• Arbeta för att minska rovdjursstammarna.
• Arbeta för att etablering av samhällsservice som apotek, 
 arbetsförmedling, försäkringskassa och bank sker i hela kommunen.
• Vid kommunala upphandlingar kräva arbetsrättsliga villkor som
 minst motsvarar kollektivavtal.
• Öka stödet till kultur- och föreningslivet och arbeta för att
 Älvdalskan ska erkännas som språk.
• Med resurser och stöd möjliggöra för alla elever att komma vidare
 från grundskola till gymnasiet.

1.  Peter Egardt, 63 År, Östäng
2. Anette Eriksson, 54 Ãr, Grötholen
3. Stig Olsson, 70 Ãr, Särna
4. Margareta Grabowska, 64 År, Gåsvarv
5. David Paulsson, 39 År, Kåtilla
6. Mari Rustad, 44 År, SÃ¤rna
7. Gunnar Barke, 67 År, Kyrkbyn
8. Maria Hinders, 55 År, Kyrkbyn
9. Kent Eriksson, 60 År, Grötholen
10. Maria Åslund, 56 År, Kåtilla
11. Christoffer Gyllenkall, 36 År, Garberg
12. Siv Nilsson, 64 År, Idre
13. Bengt Jonsson, 69 År, Evertsberg
14. Jennifer Larsson, 22 År, Kyrkbyn
15. Åke Näslund, 56 År, Sågliden
16. Jessica Haara, 49 År, Särna
17. Per- Arne Pettersson, 52 År, Evertsberg

18. Berith Olsen, 71 År, Särnaheden
19. Daniel Hampus, 41 År, Idre
20. Ulla-Britt Emanuelsson, 88 År, Östäng
21. Leif Ekström, 69 År, Kyrkbyn
22. Monica Jönsson-Thollander, 57 År, Idre
23. Mattias Häggberg, 49 År, Idre
24. Helen Erlandsson, 39 År, Evertsberg
25. Emil Henning, 39 År, Idre
26. Molly Rolfsson, 64 År, Idre
27. Andreas Garbergs, 41 År, Kyrkbyn
28. Inga-Lill Lindvall, 67 År, Drevdagen
29. Sam Risander, 67 År, Näset
30. Arne Jönsson, 63 År, Idre
31. Carl- Axel Bjärkelid, 78 År, Östäng
32. Ola Lindvall, 43 År, Drevdagen
33. Leo Persson, 80 År, Hållbovallen
34. Frode Rolland Olsen, 68 År, Särnaheden

RÖSTA PÅ 
SOCIALDEMOKRATERNA 11/9
ÄLVDALEN – EN KOMMUN FÖR ALLA ATT VERKA, LEVA OCH TRIVAS I
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dalarna.liberalerna.se
fb.com/liberalernadalarna
dalarna@liberalerna.se

�

�

�

Vi Liberaler vill utveckla den nära sjukvården. 

Idag provas olika lösningar som mobila team 

för vård i hemmet, bedömningsbil och vård 

på distans. Vi har nyligen ordnat en vårdplats 

på Särna vårdcentral.

Det ska vara enkelt att starta små 

vårdcentraler i landsbygd.
Svante Parsjö Tegnér
Toppkandidat Region Dalarna

Nära sjukvård i
hela Dalarna

Under vecka 34 påbörjas byggnation av ett 
nytt vattenverk i Brunnsberg, Älvdalen.  
Bygget innebär att det blir mer och tyngre  
trafik i området under en period. Den till-
fälliga trafikökningen gäller framförallt 
Tvärgatan.
 
Arbetet beräknas vara klart i mars 2023.
 
Har du frågor? Välkommen att höra av dig 
till Nodavas kundservice, tel 020-55 27 00.

Nytt vattenverk i 
Brunnsberg innebär 
tillfälligt ökad trafik

Nyfiken på Autism?
Välkommen till vår hemsida 
www.autism.se
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Val till riksdag, region- och 
kommunfullmäktige 2022

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

Röstningslokaler vid förtidsröstning 24 augusti - 11 september

Kommunhuset i Älvdalen
Måndag, onsdag, fredag samt torsdag 25/8 klockan 10.00–15.00

Tisdag, torsdag 30/8, 1/9, 6/9, 8/9 klockan 10.00–20.00

Lördag 27/8, 3/9, 10/9 klockan 10.00–13.00

Medborgarkontoret i Särna
Tisdag 30/8, 6/9 klockan 10.00–12.00, 13.00–15.00, 18.00–20.00

Torsdag 25/8, 1/9, 8/9 klockan 10.00–12.00, 13.00–15.00

Lördag 3/9, 10/9 klockan 10.00–13.00

Kommunkontoret i Idre
Måndag 29/8, 5/9 klockan 10.00–12.00, 13.00–15:00

Onsdag 24/8, 31/8, 7/9 klockan 10.00–12.00, 13.00–15.00, 18.00–20.00

Söndag 28/8, 4/9 klockan 10.00–13.00

Ambulerande röstmottagning
Du som har en sjukdom/funktionsnedsättning kan få lämna din röst under förtidsröstningen 
till ambulerande röstmottagare. De ambulerande röstmottagarna är utsedda av valnämnden 
och kommer till ditt hem eller till annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst

För bokning eller mer information kontakta Älvdalens kommun.

Vallokaler på valdagen 11 september, samtliga öppna kl. 08.00–20.00
Älvdalen, Kommunhuset Särna, Kyrkbacksgården

Rot, Rots bystuga Idre, Idre kulturhus, stora salen

Västermyckeläng, Väsa bygdegård Åsen, Åsens bystuga

Röstningslokaler på valdagen 11 september

Älvdalen, Kommunhuset kl. 08.00 – 20.00

Särna, Kyrkbacksgården kl. 08.00 – 20.00

Idre, Idre kulturhus, stora salen kl. 08.00 – 20.00

Drevdagen, Resturang Fjällbjörken kl. 08.00 – 10.00

Storsätern, Storsäterns skola kl. 13.00 – 15.00

Gördalen, Gördalens bystuga kl. 11.00 – 13.00

Nornäs, Folkets hus kl. 09.00 – 11.00

Ta med id-handling och röstkort!
Ytterligare information finns på www.val.se och www.alvdalen.se.


