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Vi har börjat ta fram 
advents- och julsaker.

Välkommen!

Stort sortiment av ljus-
slingor och batteriljus.

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

0251-597330
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13.00-15.00  Missionskretsen i Britt-
gården, stora salen. 

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   

Tisdag 17 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!

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 12 november

11.00  Högmässa, i kyrkan.
Lars Häggberg, Gunilla Albertsdotter, 
Jennifer Höglund-sång.

Söndag före domsöndagen  
Söndag 15 november

Måndag 16 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!

åSen

14.30-16.00  Må Bra Kören i kyrkan. 
Onsdag 18 november

Älvdalen

Domsöndagen   
Söndag 22 november

13.00-15.00  Kyrkliga arbetskretsen i 
Brittgården, stora salen.

Måndag 23 november

Tisdag 24 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 Tisdag 17 november
12.00-14.00  Åsens kyrkliga arbets-
krets i Knutstugan.

9.00-12.00  Öppna förskolan i
Brittgården, övervåningen. 

Torsdag 19 november

11.00  Högmässa, i kyrkan.
Lars Häggberg, Mait Thoäng, grupp ur 
Älvdalens spelmanslag.

14.30-16.00  Må Bra Kören i Britt-
gården, stora salen. 

Onsdag 25 november
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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

Besök gärna vår hemsida  www.salemkapellet.se

Sön 15/11   kl 11:00 Nattvardsandakt. Carina Ahl.
Ons 18/11  kl 11:00 Dorkas - träff för daglediga.  
Sön 22/11  kl 11:00 Andakt och församlingsmöte.
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.

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!

Handla på elon.se     Hämta i butik.

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    

alzheimerfonden.se  TEL 020-30 11 30  
PG 90 11 1 9-8  BG 901-1198

TACK FÖR ERT  
STÖD TILL  DEMENS- 

FORSKNINGEN!
Unga anhöriga

SKÄNK MED  
HJÄRTAT FÖR 

HJÄRNAN
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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

  Efterlysning

  Uthyres

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

Älvdalens 
Golfklubb

bjuder in till 
HÖSTåRSMÖTe

Tid och plats: 
19:00 onsdagen den 25/11

på Älvdalens camping

Varmt välkomna!

Lägenhet uthyres i Gåsvarv
Från årsskiftet, två rum och 
kök, 57 kvm, 4 000 kr/månad. 
Ring 073-061 29 07 om 
intresse finns. 

LovIS försvann från 
Porfyrvägen 1 september.
Har någon sett henne? Hör 
av er till 070-6805891, Anki

Barn och cancer hör inte ihop.

Eston 7 år, neuroblastom.

Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen. Tack.
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Evy & Lena

Nästa nr av AnnonsKullan delas ut 

25 november
 Manusstopp 20/11

KUnGÖRelSe

Ordinarie jordägarstämma med Älvdalens Besparingsskog 
Tid: torsdagen den 26 november 2020 kl 18.00
Plats: Sporthallen i Älvdalen

Ärenden:
1. Information om inkomna motioner angående ärenden som enligt lag eller 
    reglemente ej ska beslutas av jordägarstämman.
2. Motion skogsgödslingsbidrag.
3. Motion om bidrag.
4. Motion redovisning av bidrag.
5. Beslut om allmänningsstyrelsens förslag till budget för år 2021.
6. Beslut om jordägarnämndens förslag till budget och regler för bidrag för år 2021.
7. Beslut om ersättning till styrelse- och nämndledamöter samt till revisorer för år 2021.
8. Förrättas följande val:
- fyllnadsval suppleant i jordägarnämnden för år 2021
- tre ordinarie revisorer för år 2021
- tre revisorssuppleanter för år 2021
 
För att motverka spridning av coronaviruset så är ambitionen att ha en så kort stämma 
som möjlig. Har ni frågor till allmänningsstyrelsen, jordägarnämnden eller förvaltningen 
ber vi er kontakta dem innan stämman istället för att ställa frågor under stämman. 
det blir inget fika efteråt. 

För er som kommer så uppmanar vi er att komma i god tid för att undvika trängsel vid 
ingången och minst 2 meters avstånd ska hållas till andra deltagare. Följ Folkhälsomyndig-
hetens föreskrifter och stanna hemma om ni känner minsta förkylningssymptom.

 Till ärendena hörande handlingar finns tillgängliga i Besparingsskogens trapphus 
från och med onsdagen den 11 november samt på hemsidan, www.besparingsskogen.se. 
Den som vid sammanträdet avser företräda samägd fastighet skall inneha fullmakt från 
samtliga andelsägare. Ställföreträdare för samägd fastighet skall inneha av inskrivnings-
myndigheten utfärdat bevis om förordnande som ställföreträdare.

Enligt reglementet 19 § - att för utövande av rösträtt anmäla deltagande och uppvisa 
fullmakt och andra behörighetshandlingar till Besparingsskogens kontor 
senast onsdagen den 25 november 2020 kl 16.00 Anmälan sker endast via telefon 
0251-10695, mejladress info@besparingsskogen.se eller via post Box 65, 796 22 Älvdalen. 

OBS! anmälan efter denna tidpunkt godkänns ej.

Älvdalen 2020-11-11

Välkomna!

ALLMÄNNINGSSTYRELSEN

Eventuellt så kanske 
rösterna är räknade i 
landet over there vid det 
här laget. Men det kan 
lika gärna vara så att det 
inte är klart. Verkar vara 
ett väldigt omständigt 
och bestyrigt jobb det 
här. Som tar väldigt lång 
tid. Och blir det klart och 
inte ”någon” har fått flest 
röster, så blir ”någon” 
”frutt” och säger att det 
är fusk. Lite som det kan 
gå till i en sandlåda med 
ett gäng envisa fyraår-
ingar. Så åldern verkar 
inte ha så stor betydelse 
på hur man är. På tal om 
åldern förresten. Tänk 
att det inte finns några 
yngre förmågor som har 
lust att kandidera till att 
bli valda till president. 
Eller blir de bortfuskade? 
Inget ont om äldre män-
niskor men vore det inte 
lite uppfriskande med 
någon som inte närmar 
sig åttio? Det är väl ändå 
ett ganska krävande 
jobb kan man tänka sig. 
Nåja, här i ”Dalom” så är 
det andra saker som är 
viktiga, som skidåkning 
till exempel. Och nu är 
visst planeringen av nå-
got slags vasalopp i full 
gång.  Vi får se hur det 
blir med det, än så länge 
har vi ju varit förskonade 
mot både snö och kyla 
och istället blivit serve-
rade ett fantastiskt soligt 
och underbart väder för 
att vara i november. 
Vi ser gärna att det 
fortsätter så ett tag till! 

Ha de
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Hur mycket Möbelfura 
växer i din skog?

Vår nyhet Möbelfura växer i nästan all tallskog, säkert också i din. 

Vi sorterar enkelt ut Möbelfura i sågverket, och tar samtidigt hand om 
andra virkeskvaliteter – så att du alltid får ut skogens rätta värde.

Om du är nyfiken på Möbelfura och vårt övriga specialsortiment, 
läs mer på fiskarheden.se. 
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Älvdalen

du vet väl att du kan handla fraktfritt 
på elon.se och hämta i din butik!

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

Snöslunga 
Cub Cadet XS2 61

Såg & Kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910

13990:-
ord.pris 16490:-

Årets sågverksoperatörsklass utgörs av tio elever från Malung-Sälen, 
Älvdalen och Torsby. Med på bilden är åtta av dem. 
Kursen leds av Gert Eriksson.                 Foto: Anneli Morelius

Nu har årets sågverksoperatörsutbildning startat. Det är 
tio elever från Malung-Sälen, Älvdalen och Torsby som 
går i år och de kommer att starta med 50 dagars teori 
vid Fiskarhedens sågverk. Teoridelen består av träteknik, 
timmerhantering, sågverksteknik, underhåll, organisation, 
produktivitet, kvalitet och produktionsekonomi. 

Resterande del av utbildningen, ca 60 dagar, kommer de 
att göra som praktik ute på olika sågverk i regionen.

- Vi har berett praktikplats för fem av eleverna hos oss 
på Fiskarheden, säger Johan Wedde, personalchef vid 
Fiskarheden. ”Genom att gå utbildningen ökar man sina 
chanser markant att få jobb hos oss. Över 20% av nuva-
rande kollektivanställda har kommit in den här vägen.”

Det är sjunde året som sågverksutbildningengenomförs, 
tillsammans med Lärcentrum i Malung-Sälen. Den är unik 
i Dalarna genom möjligheten att studera som lärling på 
ett lokalt sågverk.

-Kompetensförsörjning är en av våra viktigaste frågor 
idag och när vi rustar för framtiden, säger Johan Wedde. 
Samverkan mellan arbetsliv och skola är en nyckel i kom-
petensförsörjningsfrågan, speciellt på landsbygden.

Sågverksoperatör är ett samlingsnamn på dem som skö-
ter olika slags maskiner i ett sågverk. Fiskarheden ordnar 
med subventionerat boende under teoriveckorna för de 
som behöver. Efter utbildningen får man betyg i gymna-
siekurserna och ett intyg för titeln sågverksoperatör.

För mer information, kontakta gärna:
Gert Eriksson, kursledare gert@gekl.se, tel 070-246 31 70

Sågverksoperatörsutbildningen igång

Stöd kampen
mot prostatacancer! 

Swisha till 9001017
SMS:a Blått100 till 729 29

Fler sätt att bidra på:
prostatacancerforbundet.se

Farsor & Morsor på byn (Nattvandrarna)

Swish:  1235400742 • Bankkonto:  8166-1, 694278255-5
Tack för ditt stöd till ungdomar i Älvdalen!
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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 innan den 11/12, i Kläppen Shop i Välkomstcentret eller Butik Kurbits på Tranantorget 
eller på klappen.se/superpris 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 

KLAPPEN.SE/SUPERPRIS
 kampanjkoden:  

Granne2021

SÄSONGSSKIPASS

VUXEN 2000:-  

UNGDOM 1500:- 

GRATIS FÖR 
BARN 


