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Covid-19 tar inte ledigt under lov och högtider

Älvdalens kommun
informerar

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

Fira höstens högtider på ett säkert sätt
Covid-19 tar inte ledigt under höstlov, halloween och andra högtider. 
För att minska den psykiska och fysiska ohälsan hos de äldre har Folkhälsomyndigheten 
tagit bort rekommendationen om att personer över 70 år bör undvika kontakter med andra.
Det gör det särskilt viktigt för oss medmänniskor att visa extra stor respekt för våra äldre och 
följa de allmänna råden för att förhindra spridningen av covid-19. Tänk på att:
• Tvätta händerna, ofta.
• Stanna hemma vid minsta tecken på att du är sjuk.
• Testa dig vid minsta tecken på sjukdom.
• Ta kloka beslut och undvik platser där du kan bli smittad.
• Avstå från att umgås i större grupperingar.
• Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.

Tack för din omtanke!
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13.00-15.00  Missionskretsen i Britt-
gården, stora salen. /Terminstart/

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  Minnesgudstjänst i kyrkan.
(Med föranmälan)
Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter,
Susanne Lindgren-sång.

13.00  Minnesgudstjänst i kyrkan.
(Med föranmälan)
Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter,
Susanne Lindgren-sång.

15.00  Minnesgudstjänst i kyrkan.
(Med föranmälan)
Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter,
Kyrkokören.

Tisdag 3 november

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. FULLT!

Alla helgons dag 
lördag 31 oktober

Vi följer fortlöpande aktuella myndigheters 
rekommendationer och kan därför behöva 
ställa om verksamheter.  
Vid sjukdomssymtom ber vi dig avstå från 
att delta i våra verksamheter.
Vi välkomnar max 50 personer samtidigt till 
våra gudstjänster och 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

Ledare:  
Diakonicenters 
textilavdelning: 
Annika Hedlund och
Lena Schröder
Barn och ungdom:  
Carina Wallin 
och Linda Axelsson
Husmor:  
Lena Backlund
Körer:  
Gunilla Albertsdotter
Må bra kören och 
syföreningar:  
Alfhild Sehlin

9.00-12.00  Öppna förskolan i
Brittgården, övervåningen. 

Torsdag 5 november

11.00  Högmässa, i kyrkan.
Andreas Nerelius, Svenerik Blomgren.

Söndag efter alla helgons dag  
Söndag 1 november

Måndag 2 november

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. FULLT!

8.30  Morgonmässa i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter.
14.30-16.00  Må Bra Kören i Britt-
gården, stora salen. /Terminstart/

Onsdag 28 oktober

åSen

nOrnÄS

everTSberg

12.00  Lunchmusik i kyrkan, soppa 
serveras efteråt. 
Elever från Älvdalens Musikskola.
14.30-16.00  Må Bra Kören i Britt-
gården, stora salen. 

Onsdag 4 november

Älvdalen
Tjugoandra söndag efter trefaldighet  
Söndag 8 november
11.00  Gudstjänst med små och stora 
i kyrkan.
Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter,
barnkören.

13.00-15.00  Kyrkliga arbetskretsen i 
Brittgården, stora salen. /Terminstart/

Måndag 9 november

Tisdag 10 november

8.30  Morgonmässa i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter.
14.30-16.00  Må Bra Kören i Britt-
gården, stora salen. 

Onsdag 11 november

Söndag efter alla helgons dag  
Söndag 1 november
14.00  Minnesgudstjänst i Nornäs 
kapell.
Andreas Nerelius, Mait Thoäng.

Söndag efter alla helgons dag  
Söndag 1 november
18.00  Minnesgudstjänst i Evertsbergs 
kapell.
Andreas Nerelius, Svenerik Blomgren.

Tisdag 3 november
11.00-13.00  Åsens kyrkliga arbets-
krets i Knutstugan. /Terminstart/

Tjugoandra söndag efter trefaldighet  
Söndag 8 november
14.00  Mässa i Åsens kapell.
Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter.

För mer info kontakta 
Alfhild tel. 0251- 416 48

Nu öppnar vi åter upp för möjligheten 
att  träffas i syföreningar och Må-bra-kör 
i luftiga lokaler.
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     Alla Helgons helg 2020
Vi står inför alla helgons helg, helgen då vi är vana att 
samlas i kyrkor, på kyrkogårdar och begravningsplatser 
och minnas de som har gått före oss. Denna alla helgons 
helg kommer vi att fira minnesgudstjänster på lördagen i 
Älvdalen och i Nornäs och Evertsberg på söndagen. 
I våra gudstjänster kommer vi läsa namnen på de som 
har lämnat oss, vi tänder ljus och ber. 

För att kunna fira våra minnesgudstjänster på ett säkert 
sätt ber vi alla som vill fira minnesgudstjänst i Älvdalens 
kyrka att föranmäla sig till någon av våra gudstjänster 
som firas kl. 11, 13 och 15 på lördagen den 31/10. 
Föranmälan görs till församlingsexpeditionen på telefon: 
0251-431 40 mellan kl 10.00 – 14.00 under vardagar.

lördag 31/10 i Älvdalens kyrka
11.00  Minnesgudstjänst med föranmälan
13.00  Minnesgudstjänst med föranmälan
15.00  Minnesgudstjänst med föranmälan

Söndag 1/11 
11.00  Högmässa i Älvdalens kyrka.
14.00  Minnesgudstjänst i Nornäs kapell.
18.00  Minnesgudstjänst i Evertsbergs kapell.

Vi kommer inte att servera glögg och 
saft i år med anledning av Covid-19.

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 1/11   kl 11:00 Bön och andakt. Meng-Meng, Tuan-Ling m.fl.
Ons 4/11  kl 13:00 Dorkas - gemenskap för daglediga. Andakt, lotteri, servering. 
Sön 8/11  kl 11:00 Bön och andakt i Salem. Kersti Vikström. 
    kl 16:00 Samling kring Equmeniakyrkans internationella mission i Fridhemskyrkan, Mora.
Försäljning av lunchlådor från 11:30: I Salem torsdagar udda veckor. På Soldis i åsen onsdagar jämna veckor.

Besök också gärna Iessn tils Second hand-butiker.
Prylar och kläder: Dalgatan 116. Ons, tors, fred 10-16
Möbler och inredning: Bondgårdsvägen 3. Ons och fred 10-18

Naturligtvis följer vi rekommendationerna i alla våra samlingar.
Stannar hemma vid sjukdomssymptom, tvättar händerna och håller avstånd.

Mindre skog och jaktfastighet i Älvdalen
Fastigheten, Evertsberg 38:11, utbjudes till försäljning mot anbud. Fast-
ighetens totala areal är ca 8,7 ha varav ca 8,6 ha är produktiv skogsmark. 
Det totala virkesförrådet uppgår till ca 425 m3sk. Fastigheten består av 
två områden söder om Vasaloppskontrollen i Risberg, Älvdalens kommun. 
Fastigheten är registrerad inom Älgskötselområde och med möjlighet till 
småviltsjakt inom 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 20-11-05 kl. 12.00
Fri prövningsrätt förbehålls.
Säljare: Kjell Johansson m.fl.

VÄRMEPUMPAR  INSTALLATION   SERVICE

0735 282 889        fjallpumpen.se
Behörigt installationsföretag med över 2600 värmepumpsinstallationer sedan 2004. 

Självklart ackrediterad av Swedac för trycksättning med gas enligt regelverket.

        Vi följer inte, vi leder!
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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

Evy & Lena

Tack!
Ett sent

till alla som skänkt saker, köpt 
saker, loppistjejer och besökare 

för sommarens Jäll-loppis.
Välkomna igen till Linus 
hemgård på Julmarknad 

den 27-29 november.
se mer kommande annons.

MVH styrelsen/Tinyfonden

årSMöTe
rot & Holens 

bystuguförening
Torsdag 12 nov. kl. 18.00 

i rots bystuga.
Sedvanliga förhandlingar.
Grundsands badplats - 

nedläggning eller 
bevarande?

Välkomna!
Styrelsen

kallelSe  till kyrkbyns 
Samfällighetsförenings
ordinarie årSSTÄMMa

Plats: lOkalen
12 november 18.00

Ärenden enligt stadgarna.
Välkomna önskar styrelsen

värphöns
Leverans till Älvdalen 

vecka 12.  130:-/st
070-3940241, Ylva

Tack
Stort TACK 

för gratulationerna jag 
fick då jag fyllde 90 år.

Rut

Är du över 65 år, har kronisk sjukdom eller är 
gravid är det extra viktigt att du vaccinerar 
dig. Influensa är mycket smittsamt och kan 
göra att du som tillhör en riskgrupp, blir 
allvarligt sjuk. För dig är vaccinationen 
kostnadsfri.

Läs mer på  
1177.se/Dalarna/influensa

I år sker vaccinering endast på  
bokade tider. Ingen drop-in.  
Boka tid på din vårdcentral.

Vårdcentral Älvdalen
Nu kan du som tillhör riskgrupp boka in en 
tid för influensavaccination i vår webbtidbok, 
www.1177.se Vårdguidens e-tjänster. 

Följande dagar gäller:

Tisdag 3 november

Onsdag 4 november

Torsdag 5 november

Fredag 6 november 

Har du redan ett tidsbokat besök på vård-
centralen så be personalen om att få bli 
vaccinerad då.

Den som inte hör till någon av grupperna 
ovan, men vill undvika att få säsongsinfluensa, 
kan vaccinera sig efter den 1 december 2020. 

Tider kommer att läggas ut i webbtidboken.

Vid problem att boka via webben  
ring 0251–498602 

Sent avbokat eller uteblivet besök debiteras 
enligt gällande regler.                                                                                                                               

Detta eviga klädkaos när 
man byter årstid. Är det 
bara vi som har det så? I 
våras hade vi superkoll. 
Nöjda packade vi in några 
kartonger och påsar i för-
rådet med vinterjackor, 
mössor vantar och halsdu-
kar.  Att skriva på kartong-
erna kändes som överkurs 
för ”äh, vi vet ju att det 
ligger här nu” mössor där, 
vantar där osv. Lik förbenat 
så krafsar man runt helt 
desperat i det iskalla för-
rådet en lika iskall morgon 
efter en speciell mössa 
som ”någon” ska ha (som 
det senare visar sig att 
”någon” förvarat i sin egen 
garderob hela somma-
ren, men det är en annan 
historia) Hur som helst så 
är det ändå en jacka som är 
spårlöst försvunnen. Den 
finns inte där! Antagligen 
ligger den på ett helt an-
nat ställe för den har inte 
varit med när allt packats 
ner utan blev över och lite 
senare upptäcktes den och 
”just ja, den jackan också, 
hm.. lägger den här så 
länge, då vet vi ändå var 
den är”. Att man aldrig lär 
sig!! Tur ändå att det finns 
att köpa nytt. Spana in alla 
erbjudande bland veckans 
annonsörer. Där kanske du 
hittar det du söker. 

Ha de! 
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REA PÅ KLÄPPEN
Passa på att fynda på höstens stora REA innan säsongen börjar.
Vi har även utförsäljning av begagnad hyrutrustning. 

KLÄPPEN SHOP: Lör 24/10-sön 1/11 kl. 10.00-16.00, fr.o.m. 7/11 lör-sön kl. 10.00-16.00.
BUTIK KURBITS: Tors 22/10-sön 1/11 kl. 10.00-18.00, fr.o.m. 5/11 tors-sön kl. 10.00-18.00.

 UPP TILL 

70 % 
RABATT

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

Julmiddag

Varmt välkomna!

I år serverar vi julbordet i fyra 
omgångar vid ert bord på tallrik. 
Julens alla traditionella smaker 
med inslag av vilt och lokala 
delikatesser. 
495 kr per person 
Begränsat antal platser
Boka på 0251-10980

Torsdagar: 
3, 10 och 17 dec.

Lördagar: 
28 nov., 5 och 12 dec.
Bokningsbart från 18:00

25% rabatt 
på färg 

och tapeter

Kampanjen pågår fr.o.m 26/10 t.o.m 9/11. *Gäller tapeter från Boråstapeter och Duro samt färg från Nordsjö och Caparol

Älvdalens Färghandel
Dalgatan 89, Telefon: 0251-41800

Öppet: vardagar 9-17 (lunch 12-13), lördag 10-13
www.nordsjoideodesign.se

Nästa nr delas ut 11 november
 Manusstopp 6/11
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Riksfärdtjänst inför julhelgen 2020

Ansökan om tillstånd för riksfärdtjänst under julhelgen, 23–27 december 2020, ska vara Färdtjänsten 
Dalarna tillhanda senast 9 november, men gärna tidigare.

På grund av Coronapandemin är det färre avgångar än normalt med tåg och flyg samt mindre tillgång 
på fordon under årets julhelg. Det är därför viktigt att du ansöker i god tid om riksfärdtjänstresa, till 
Färdtjänsten Dalarna, för att din ansökan ska hinna utredas innan avresedatum. Senaste datum för att 
boka beviljad resa hos Riksfärdtjänst Sverige AB är 6 december.

Vid resa med riksfärdtjänst har du ett personligt ansvar att resa så smittsäkert som möjligt. Följ Folk-
hälsomyndighetens allmänna råd om hur du skyddar dig själv och andra. Avstå från att resa om du 
upplever symptom.

Ansökningsblanketter och mer information finns på www.dalatrafik.se

Har du frågor kontakta:
Kollektivtrafikförvaltningen Färdtjänsten Dalarna
Telefonnummer: 0243-31 81 60, helgfri måndag–fredag kl. 10:00–12:00
E-post: fardtjanst@dalatrafik.se 

Välkommen att möta Visit Dalarnas representanter i  
Älvdalen under en eftermiddag med fika och dialog kring:
→ Lokala handlingsplaner
→ Aktuella utvecklingsprojekt
→ Digitala erbjudanden
→ Trendspaning

Plats: Hotell Älvdalen
Datum: 11 november
Tid: 13.00–15.30
 
Anmälan senast den 5 november till:
Anna Frosch, anna.frosch@visitdalarna.se

Visit Dalarna

FÖR DIG SOM ÄR VERKSAM INOM BESÖKSNÄRINGEN I ÄLVDALENS KOMMUN

Max 50 deltagare. Med hänsyn till den pågående pandemin hålls mötet 
i rymliga lokaler med rekommenderat avstånd mellan deltagarna.

Vilka utmaningar  
och möjligheter står  
besöksnäringen inför?

Öppet mån-fre 9-18

Nu har vi fyllt på lagret med 
VARMA ULLPLÄDAR från 
Klippans yllefabrik.

Samt ett stort parti 
FÅRSKINN och SITTDyNOR 

i fårskinn till extrapriser.

Trädfällning!
Behöver du hjälp i din trädgård 

med trädfällning? 
Vi hjälper dig med fällning och 

bortforsling av träd och ris.
Försäkring finns!

Wermlands Skogsentreprenad ab
Claes Johansson, Tel. 076-8028601

wermlandsskogsentreprenad@gmail.com

anders Persson i Älvdalen ab
Tel. 070-2263758  anderspersson@hotmail.com    
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Nu har vi fyllt butiken med snöslungor 
inför vintern!

såg & Kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910

Ons 4/11 kl 18.00
I Älvdalsskolans rörelserum

Författarkväll med Håkan Olsén, 
fotografen och författaren bakom 
boken Skråväsen - En bok om 
svenska hantverkare. 
Begränsat antal platser. 
Anmäl dig till biblioteket.

Älvdalens kommun
             Informerar

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

FÖRFATTARKVÄLL MED HÅKAN OLSÉN

Mån 9/11 kl. 9.00 Kura gryning: Familjemys på bibblan.

Bibliotekarien Ann-Louise 
tipsar om böcker för barn 0-2 år. 
Vi läser, rimmar och ramsar 
tillsammans. 
Begränsat antal platser. 
Anmäl dig till biblioteket. 
Vi bjuder på fika. 

Mån 9/11 kl. 19.00 Kura skymning. 

Bibliotekarien Linda Peter högläser ur boken Ärr 
av AuðurAva Ólafsdóttir som 2018 fick Nordiska 
rådets litteraturpris. Begränsat antal platser. 
Anmäl dig till biblioteket. Vi bjuder på fika.

Älvdalens kommun
             Informerar

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

NORDISK LITTERATURVECKA 
PÅ ÄLVDALENS BIBLIOTEK

ELVISAFTON med Billy Bremner Trio

bYgdegården I nOrnÄS
Fre 20/11 kl 20.00   295 :-

2 x 45 min. med fikaförsäljning i pausen.
MAX 50 personer.

För mer information samt biljetter 
070-6679759

Linda Gail Lewis NyTT DATUM! Fre 19/3 -21.
Köpta biljetter gäller.

COrOnaSaFe

 öppet lördag 31/10   9-13 

Öppettider:
Mån-Fre 7-17, Lör 9-13

Vi önskar alla våra kunder
 en trevlig helg!

Följ oss gärna 
på Facebook  
och Instagram

Dalgatan 96 B 79630 Älvdalen • 0251-10600 070-1760018
sportcenter@telia.com • www.alvdalenssportcenter.se

vInTerJaCkOr

MöSSOr

UnderSTÄll 

bUFFar

HandSkar 

Nu i butik!
Längdskidor 

Vinterfiske

TÄCkbYxOr

STrUMPOr

vInTer-
STövlar   
barn

 laddningsbara värme-
STrUMPOr 
HandSkar 

SUlOr

vInTerSTövlar

Trött på att frysa?
   Välkommen till oss på Sportis!
   Här finns...
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SÄSONGSSKIPASS
TILL SUPERPRIS!

Du som är skriven i en angränsande kommun
till Malung-Sälens kommun
Mora, Älvdalen, Vansbro, eller Torsby Kommun har även denna säsong möjligheten att köpa Kläppens 
säsongsskipass till superpris: Vuxen (från 16 år) för endast 2000 SEK, 8-15 år 1500 SEK och 0-7 år 0 SEK. 
Säsongsskipassen köps i Kläppen Shop i Välkomstcentret eller Butik Kurbits på Tranantorget innan den 11/12, eller 
online på klappen.se med kampanjkoden: Granne2021. Du hämtar ut ditt säsongsskipass i Kläppen mot uppvisande 
av personbevis.

För att få köpa säsongsskipass hos oss måste du kunna visa upp ett personbevis (att du är skriven i en 
angränsande kommun) och en giltig ID-handling. Ett personbevis visar du upp på mobilen eller skriver ut 
på www.skatteverket.se med din e-legitimation.

Har du frågor kring säsongsskipass och öppettider kontakta oss på  
telefon: 0280-962 00 eller info@klappen.se

KÖP SKIPASS 
INNAN 11/12 

PÅ KLAPPEN.SE
med kampanjkoden:  

Granne2021

SÄSONGSSKIPASS

VUXEN 2000:-  

UNGDOM 1500:- 

GRATIS FÖR 
BARN 


