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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 

www.svenskakyrkan.se/alvdalen

Älvdalen

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

11.00-11.30  Andakt.   Utsändning till 
alla kommunens äldreboende.  
Alfhild Sehlin, Ingrid El Qortobi

Söndag 18 september 
14:e söndagen efterTrefaldighet-Enheten i Kristus

Onsdag 21 september 

Torsdag 8 september 

lördag 10 september
10.00-14.00  Pilgrimsvandring.

Söndag 11 september 
13:e söndagen efterTrefaldighet-Medmänniskan

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

  /se separat annons/

Tisdag 13 september 
19:00 – 20:30  Samtal om liv och tro, 
Diakonicenter.  Ledare Inga Persson

11:00  Gudstjänst Små & Stora, 
Vi presenterar församlingens 
aktiviteter, Kyrkkorv, tipspromenad, 
kaffe/saft/te
Susann Senter, Katarina Brodin

18:00  Veckomässa i Älvdalens kyrka.
19:00  Kristen djupmeditation i 
Älvdalens kyrka. (introduktion 18:45)

11.00-11.30  Andakt. Utsändning till 
alla kommunens äldreboende.  
Alfhild Sehlin, Ingrid El Qortobi

Torsdag 22 september 

  Leva vidare-grupp
Anmälan senast 16/9 till 
Ingrid El Qortobi, 0251-43142, 
ingrid.elqourtobi@svenskakyrkan.se

Kristen djupmeditation
Onsdagar i Älvdalens kyrka kl. 19:00  med introduktion kl. 18:45

Start 21 september – 14 december
Behöver du en stund att varva ner och bara vara? 

Den kristna djupmeditationen ger möjlighet till avspänning och stilla ro. 
Det är en böneform där man sitter sig till stillhet. Kroppshållningen och 

sittställningen öppnar upp för en djup andning vilket i sin tur leder till att 
tankarna stillas och du kommer i kontakt med djupare skikt i sinnet. 

Där kan ett möte med dig själv på djupet äga rum och med Gud.

Varmt välkommen!               

Samtalen om tro och liv fortsätter!
Välkommen att vara med!

Tisdagar udda veckor!
13/9, 27/9, 11/10, 25/10, 8/11, 22/11, 6/12, 20/12
Tid: 19.00-20.30

Plats: Diakonicentret 
vid Brittgården
Samtalsledare: Inga Persson

Undrar du över något? 
– ring Inga 070-395 43 04
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På söndag 11 september är det Diakonins söndag.
Välkommen till gudstjänsten kl 11.00 Älvdalens kyrka!

När Sverige blev ett kristet land så byggdes inte bara 
kyrkor. När munkar kom från England och Tyskland så hade 
de med sig kunskaper om hur man gjorde tegel, man hade 
med sig fröer att så och man hade sjukvårdskunskaper.

Kyrkan ansvarade under århundraden för sjukvård och 
utbildning. Kyrkan hade hand om fattigvård och sörjde för 
de mest utsatta.

Diakonin var en självklar del av kyrkans liv. Ord blev till 
handling.

Älvdalens församling har fått ta emot en gåva till vårt dia-
konala arbete från Odd Fellow, Mora som firade sitt 100-års 
jubiléum.  Under november månad kommer vi att infor-
mera om hur de pengarna ska bli till hjälp för barnfamiljer i 
Älvdalen, som ett bidrag till jul.

Vi är glada över bidraget och förtroendet. Odd Fellow 
räknar med att vi låter pengarna bli till glädje för dem som 
behöver. 

Diakoni kan vara att ibland ge ett ekonomiskt stöd, men 
diakoni är mycket mer. 

Diakoni är ett besök hos någon som är ensam. 

Diakoni är ett samtal med någon som förlorat en anhörig.

Diakoni är ett öppet center där människor kan träffa varan-
dra. 

Diakoni görs inte bara av kyrkans anställda – vi kan alla 
bidra för att göra livet lättare för varandra.

Vill du vara en del av församlingens besöksgrupp?

Vill du koka kaffe efter gudstjänsten?

Vill du vara med och göra världen lite ljusare för någon?

Hör av dig till våra medarbetare: Ingrid tfn 0251-431 42, 
Alfhild 0251-416 48 eller Lena 0251-431 65.

Du behövs! 

Guds välsignelse!

Susann Senter, kyrkoherde

Församlingens verksamheter 
vagga gunga gå  Tisdagar  kl. 10:30 – 11:30 
Brittgården, stora salen. 
Sånger & ramsor för små barn och deras föräldrar, 
allt syftar till att stimulera barnets utveckling. 
Övervåningen är öppen för lek från kl. 09:00
Ledare Linda Axelsson/Carina Wallin

SOpplunch   Tisdagar  kl. 11:30 – 13:00 
Brittgården, stora salen. 
Alla är välkomna att äta hemlagad soppa till 
självkostnadspris, barn äter gratis tillsammans 
med förälder.
Husmor Lena Backlund

TiSdagSkul  åk. 1 - 6  Tisdagar  kl. 15:00 – 16:45 
Brittgården, övervåningen. Endast föranmälan, begrän-
sat antal, föranmäl till linda.axelsson@svenskakyrkan.se
Ledare Linda Axelsson/Carina Wallin

SamTal Om liv Och TrO  Tisdagar udda veckor 
(start 13/9)    Ledare Inga Persson

kriSTen djupmediTaTiOn  Onsdagar i Älvdalens 
kyrka kl. 19:00, introduktion kl. 18:45 (start 21/9)

kyrkiS (fd öppna förskolan)  Torsdagar  kl. 09:00 – 12:00 
Brittgården, övervåningen.    Öppen verksamhet för 
föräldrar och barn, kom när det passar. 
Lek, sång, gemenskap& pyssel
Ledare Linda Axelsson/Carina Wallin

KÖRSTART
Välkommen att sjunga i kör i Älvdalens församling!

må Bra-kören  Onsdagar  kl. 13:00 – 15:00 
Brittgården, stora salen
  Ledare Alfhild Sehlin

Barnkören   Onsdagar  kl.16:30 – 17:45
Åk. 1 – 6 för info och anmälan 
katarina.brodin@svenskakyrkan.se 
eller carina.wallin@svenskakyrkan.se
  Ledare Katarina Brodin, Carina Wallin

kyrkOkören fyrstämmig blandad kör 
Onsdagar  kl. 19:00 – 21:00
  För info och anmälan 
gunilla.albertsdotter@svenskakyrkan.se
Ledare Gunilla Albertsdotter

Kl
ip

p 
ur

 o
ch

 s
pa

ra
 a

nn
on

se
n!

Nästa nummer 
delas ut  22 september

Manusstopp 16/9

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   4 september   kl 11:00 Kapellet öppet för bön och andakt. 
Söndag 11 september  kl 11:00  Gudstjänst. Magnus Nykvist
Onsdag 14 september  kl 13 – 15  Dorkas – samling för daglediga
Söndag 18 september  kl 11:00  Gudstjänst. Carina Ahl. 
Onsdag 21 september  kl 13 – 15  Kultur och handarbetscafé

Välkommen till Salem

Lunchservering i Salem 
torsdagar från 11:30 

med start den 8 september! 
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   Säljes

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  

22 september

Manusstopp 16/9

Har du synpunkter  
på bygglovsansökan?
Älvdalens kommun har fått in en  
ansökan om bygglov för nybyggnad av  
mast och teknikbodar på fastigheten  
Kåtilla 19:8 (Rämmavägen 60). 

Berörda sakägare, bostadsrättshavare,  
hyresgäster och boende kan nu lämna  
synpunkter på bygglovsansökan.

Handlingarna finns på  
Älvdalens kommun, Permatsvägen 1.

Lämna dina synpunkter skriftligen  
senast 2022-09-22.

Älvdalens kommun
Box 100
796 22  Älvdalen

kommun@alvdalen.se

0251-313 00
www.alvdalen.se

Kapad och kluven 
blandved 30 cm säljes med 
hemtransport.
070-8344443

ÄLVDALEN

ÄLVDALEN

bjuder in till en intressant 
föreläsning för alla arbetsgivare.

Det osynliga anställningsavtalet

Det �nns ett antal skyldigheter för arbetstagaren som alltid gäller i ett anställ-
ningsförhållande! Förutom lojalitetsplikten är arbetstagaren även skyldig att 
utföra en minsta mängd arbete, följa ordningsföreskrifter, arbetsmiljöföre-
skrifter och samarbeta.
Under denna föreläsning förklarar HR- och arbetsrättsexperten Mikael 
Kjällbring på ett engagerande och pedagogiskt sätt vad som står i det ”osynli-
ga” anställningsavtalet. Hur hanterar man medarbetare som bryter mot detta 
och hur bedömer man om en misskötsel är saklig grund för uppsägning?

Hotell Älvdalen - 28 sept kl 19:00
För att bl.a. boka �ka vill vi ha en anmälan om 
deltagande senast 23 sept.
Anmälan skickas till foretagarna@alvdalen.nu

En föreläsning av Mikael Kjällbring, HR- och arbetsrättsexpert

Kostnadsfritt!

Från och med fredag 9 sept efter lunch. 
Öppnar åter igen torsdag 22 september.

   Vi hoppas att reparationen går enligt plan,
   så att vi kan öppna som det är tänkt.

0251-10980
www.dalgatan118.wordpress.com

Stängt p.g.a. åtgärd av vattenskada 

/Micke med personal

bibliotek-kultur@alvdalen.se
0251-31270

Epa-vecka på Älvdalens bibliotek

Tis 20/9 kl. 16.00-18.00 Testa på VR, fotoutställning, 
gör en dekal till din epa med bibblans dekalmaskin.

Ons 21/9 kl. 16.30-18.00 Epa-quiz. Avslutas med 
grillkväll. 

För fullständigt program och information se 
bibliotekets Facebook. 

Anmäl dig senast mån 19/9 till:
bibliotek-kultur@alvdalen.se
0251-312 72
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Evy & Lena

Välkommen på 
lunch i Salem!

Varje torsdag 
 från 11:30 

med start 8 september 

24/9 kl 10-15 Scoutaktiviteter 
ute och inne vid Salem. 
15/10 kl 10 -15 Vilse i skogen, 
vad gör jag då?
12/11, 3/12 Program kommer
senare. 

välkommen på 
ScOuT i Salem!

Äventyr och uteaktiviteter 
för gamla och nya scouter 
från åk 2 och uppåt. Yngre 
välkomna i vuxens sällskap.

lördagar kl 10–15 
lunch ingår. 

Se också: 
Scout i Älvdalen på Facebook
och www.salemavdalen.se

STOPPA SKATTESLÖSERIET!

• Vi behöver ha en tydlig målsätt-
ning för framtiden och ordentlig 
kontroll på utgifterma!

• Det behövs nya ögon i politiken 
som inte blundar för alla misstag 
som gjorts förut!

• Det är dina pengar det handlar 
om! Det är din kommun det 
handlar om! Så välj rätt!

Micael Östlund, Älvdalen 
Egen företagare

Rösta på 
Medborgerlig Samling 

i Älvdalen!

Jag ställer också upp i 
Region Dalarna och till Riksdagen

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

Ja vad ska man säga? Alla 
är väl uppfyllda av valet 
och man önskar ju att man 
kunde säga att man med stor 
övertygelse går till valurnan 
med bestämda steg för att 
göra sin medborgerliga plikt 
och rösta till årets val. Det är 
ju en demokratisk rättighet 
och i grund och botten en 
väldigt fin sak det här. Att vi 
får var med och demokratiskt 
rösta fram ett styre för vårt 
land. Men varför känns det 
då som att man nästan har 
en klump i magen när man 
ska göra sitt val. Efter att ha 
sett utfrågningar och debat-
ter för att få lite mer kött på 
benen så att säga, för att bilda 
sin uppfattning och känna 
att man gör det rätta valet, 
så känns det bara ännu mer 
förvirrat och tveksamt. Förlåt, 
men det är uttal som får det 
att rysa längs ryggraden eller 
att bara vilja stoppa huvudet 
i en skämskudde för det man 
nyss hört att en potentiell 
stadsminister just sagt.  
Ja, så kan man känna. Några 
andra känner sig säkert tvärt-
om. Helsäkra och övertygade 
om sitt partis agenda. Men 
huvudsaken är ändå att vi 
tänker till så gott vi kan, att vi 
röstar. För en demokrati är så 
väldigt mycket finare än det 
motsatta. 
Något annat som vi kan tro är 
något mycket fint är att sitta 
på ett älgpass i dimman, se 
solen sakta tränga igenom 
morgondiset och se glittret 
i spindelnäten i gräset. Eller 
vänta... är det änglarna som 
hängt lakanen på tork, som 
någon så fint förmedlade i ett 
inlägg vi läste. Allt är kanske 
inte precis det man tror att 
man ser... 
Låt oss även hoppas att alla 
våra partiledare i grund och 
botten också är helt vanliga 
människor med en önskan 
om allt gott för oss alla. 
Ha de! 
(..och lycka till på jakten..!)
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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

• Fokus på svenska i förskolan med fler   
 förskollärare och språkkrav för personalen.

• Lärarlönerna och lärarbehörigheten måste   
 höjas. Lärarna ska ha fokus på undervisning.

• Ökad studiero i varje klassrum med fler   
 särskilda undervisningsgrupper och fler  
 speciallärare. Genom ett NPF-lyft anpassas  
 undervisningen och lokaler.

• Statlig skola med ny friskolereform.
Monica Lundin
Toppkandidat Riksdagen

Vi sätter alltid 
skolan först!

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

AnnonsKullanAnnonsKullan -ditt lokala 
annonsblad-

EMMAS OPTIK AB
Leg. optiker med kontaktlinsbehörighet.
Dalgatan 100 A • Tel: 0251-30200

Emmas Optik 
     fyller 10 år!

SynunderSökning 
(vid köp av glasögon)

Erbjudandet gäller t.o.m. 30/9 2022

Öppettider:
Tis-fre 10-17, Lunchstängt 13-14

Det firar vi med 
10 krför

Andra tider efter tidsbokning.

Stöd parkinsonforskningen!

Swish: 123 900 79 49  
Plusgiro: 90 07 94-9 
Bankgiro: 900-7949

Ditt bidrag betyder mycket för de parkinsonsjuka 
och deras familjer. 
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klimatet
Klimatkrisen är ett faktum, för att alla ska kunna leva ett gott liv nu och i framtiden 
behöver vi agera. 
Det är bråttom och vi måste göra allt för att minimera koldioxidutsläppen och bevara 
den biologiska mångfalden. 

	 •		Älvdalens	kommun	utarbetar	en	koldioxidbudget
	 •		alla	kommunala	byggnader	ska	ha	solceller	på	taket
	 •		kommunens	bilar	ska	vara	fossilfria
	 •		Busstrafiken	måste	förbättras.

ÄldreomSorgen
Äldre är medborgare med rättigheter, inte kunder som ska tvingas göra val på en 
marknad som de sällan kan överblicka själva. Vänsterpartiet i Älvdalen vill förhindra 
att vinster plockas ut från äldreomsorgen.

	 •		personalen	inom	äldreomsorgen	ska	få	bättre	arbetsvillkor	och	tryggare	
     anställningar.
	 •		personalen	ska	ha	inflytande	över	sin	schemaläggning.
	 •		På	försök	införa	6	timmars	dag	/	30	timmars	vecka	med	full	lön	där	
    arbetsbelastningen är hög

Barn & unga
Barnen är vår framtid och det viktigaste vi har.
Mindre barngrupper eller klasser är bra för alla. Många arbetar utanför kommunen 
och har oregelbundna tider.

	 •		barnomsorg	på	kvällar,	helger	och	nätter	i	kommunen.	
	 •		meningsfull	fritid	för	unga
	 •		uppdra	till	det	kommunala	fastighetsbolaget	att	bygga	lägenheter	
    anpassade för ungas ekonomi.

Byarna
Hela Älvdalen ska leva, inte bara de centrala delarna. 

	 •		Vi	föreslår	5%	av	investeringsbudgeten	avsätts	till	utveckling	
    i byarna (utanför de 3 tätorterna).
	 •		Beställ	extra	kollektivtrafik	till	byarna,	där	du	kan	beställa	skjuts.	
    (Flextrafik)

Följ oss på sociala medier: Facebook och Instagram 

Vänsterpartiet Älvdalen
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Eston 7 år, neuroblastom.

Barn och cancer  
hör inte ihop.

Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen.

Barn och cancer är två ord som aldrig borde nått varandra. Ändå bildar de den 
vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 14 år i Sverige. Var med i kampen.  
Vi behöver all hjälp vi kan få för att hålla cancer borta från barn.

Nyfiken på Autism?
Välkommen till vår hemsida 
www.autism.se
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Centerpartiet Älvdalen för alla människors lika värde.
Vi värderar brukarrätten av våra skogar och att 
Du ska kunna bo, leva och arbeta i hela kommunen.
Vi vill bevara och utveckla Musiken, Älvdalskan 
och  kulturen.
Rösta på Centerpartiet för Älvdalens kommuns bästa!
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Fem i 12 med Centerpartiet 

-Ta chansen att träffa era lokala politiker och ställ de 
frågor som ni grunnat på länge eller 

som ni ställt förut- men inte fått svar på…vi lovar 
att ge tydliga svar på alla frågor !

Bara lokala frågor om vår kommun 
då rikspolitiken får svara för sina egna frågor. 
Centerpartiet Älvdalen-Särna-Idre-Grövelsjön 

är ett lokalt parti som har ansvar 
för våra egna 7030 invånare. 

-vad vill centerpartiet 
föra för politik ?

-vilka partier vill vi 

styra med ?

-vem blir kommunalråd ?

-hur blir det med va-taxan 

och skattesatsen ?

-Boende frågan, 

hur löser vi den ?

-elpriset, hur tänker vi där 
kring våra stora anläggningar 
som vi hyr med lokalbolaget ?

-vad gör vi åt buslivet på byn och 
narkotikan som ökar och kommer 
allt lägre ner i åldrarna ?

-Ska det vara fler chefer 
än det finns lärare ?

-hur hjälper vi persa med att stötta och 
utveckla hans enorma jobb med att ta 
hand om motorintresserade ungdomar ?

-hur får vi fler killar att intressera sig för vårt fina ridhus och dess hästar ?

Dessa	frågor	och	många	fler	får	ni	svar	på	om	ni	ställer	frågorna	direkt	till	oss	i	Älvdalen-	Särna	och	Idre
idre: Fredagen den 9:e september kl 14-15 vid Thaivagnen mitt emot Ica, här finns det gott om sittplatser. 
Särna: Fredagen den 9:e september kl 15:30-16:30 på torget utanför kommunalhuset.
Älvdalen: lördag den 10:e september kl 14 vid Tingshusparken (bredvid skolan)

UTLOTTNING AV EL-CYKEL till ett 
värde av över 20.000 kr, ställ en fråga 
och ha chans att vinna cykeln, endast 
namn och telefonnummer behövs !

GODISrEGN 
till alla barn 
och väljare. 

Oavsett partitillhörighet- kom och 
lyssna på vad Centern kan göra för 
att nå ut med just ditt budskap under 
kommande 4 års period !

Detta är sista chansen att få svar på frågorna innan valet på söndag den 11e september. älvdalen

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. 

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

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

info@byggv.se
0251-597330

Välkommen in till din lokala Bygghandel!

Jakt, bär och svampsäsong!

Vi har även mycket 
mera i butiken 
för jakten och skogsturen 
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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

Nästa nummer

22 september
manusstopp fredag 16/9


