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Lördag 8 februari 2020  kl 11-15
vid gamla godsmagasinet i Älvdalen

Missa inte årets galnaste tävling! 

Kälke med en vikt på100 kg
dras på en delvis preparerad 

bana, 1856 meter.
Start tävling: 13.00

Sarkofagdraget 

Håll dig uppdaterad, följ Sarkofagdraget på       @sarkofagdraget

pardraget
-två personer hjälps åt- 

Brunnsbergs IF

kompiSdraget 

Dra varandra på en kälke, 
92,8 meter/person.

Kl 11-15, med uppehåll 
för tävlingarna.

Kälke med en vikt på100 kg
dras på en delvis preparerad 

bana, 1856 meter.
Start tävling: 11.30

Anmälan och info: www.sarkofagdraget.se

servering

Sarkofagdraget

Vi är lite oroliga för snöbristen.
För aktuell information, 
se hemsida och Facebook.



2 AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.

ÄlvdAlen

11.00  Åsens kyrkliga arbetskrets i 
Knutstugan.

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  Öppet: Måndag, Onsdag-Fredag 10.00-12.00
www.svenskakyrkan.se/alvdalen

åsen

18.30  Samtalsgrupp i Brittgården.

9.00-12.00  Öppna förskolan 
i Brittgården, övervåningen. 

Diakonicenters Textilavdelning   
Tel: 0251-431 65   Måndag 10.00-18.00,  

Tisdag-Torsdag 08.00-16.00

18.00  Gudstjänst i kyrkan. 
Inga Persson, Mait Thoäng, kyrkokören.

10.30-11.30  Vagga gunga gå i 
Brittgården, Entréplan. 
11.30-13.00  Sopplunch i Brittgården.          
13.00-15.00 Kyrkliga arbetskretsen   
i Brittgården.
15.15-16.45  Måndagskul 
i Brittgården, övervåningen.
17.00-19.00 
Ungdomsgruppen i Brittgården,
övervåningen.

16.00  Musikcafé i Nornäs bygdegård 
med Mari Larsson.   /se annons/
Arr: Träffpunkten och Älvdalens församling. 

                  Ledare:  
Diakonicenters textilavdelning: 
Annika Hedlund
Barn och ungdom:  Carina Wallin 
och Linda Axelsson
Husmor:  Lena Backlund
Kyrkans syföreningar:  Lena Schröder
Samtalsgrupp:  Inga Persson

Måndag 3 februari

Kyndelsmässodagen 
söndag 2 februari

11.00  Andakt i Tallbacken.
Onsdag 5 februari

11.00  Mässa i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Mait Thoäng.

Torsdag 30 januari

Septuagesima 
söndag 9 februari

Måndag 10 februari
10.30-11.30  Vagga gunga gå i 
Brittgården, Entréplan. 
11.30-13.00  Sopplunch i Brittgården.          
13.00-15.00 Missionskretsen   
i Brittgården.
15.15-16.45  Måndagskul 
i Brittgården, övervåningen.
17.00-19.00 
Ungdomsgruppen i Brittgården,
övervåningen.

Tisdag 11 februari

14.00  Mässa i Åsens kapell. 
Inga Persson, Mait Thoäng.

Torsdag 6 februari
9.00-12.00  Öppna förskolan 
i Brittgården, övervåningen. 

Torsdag 13 februari

söndag 2 februari

Tisdag 11 februari
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Evy & Lena

                       Second-hand, Dalgatan 116A
Öppet: onsdag, torsdag, fredag kl 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

Besök gärna vår hemsida  www.salemkapellet.se

Onsdag 29/1 kl 13:00 Terminsstart för Dorkas – gemenskap för daglediga. 
       Hälsningar från Thailand och våra fadderbarn. Servering. Lotteri.
Söndag  2/2  kl 11:00 Nattvardsgudstjänst. Servering. Församlingsmöte. 
Onsdag  5/2  kl 13 – 15 Öppen dörr med kulturkaffe. Tankar och samtal kring 
        temat ”Var det bättre förr?” med Ingvar Skeppstedt.
Söndag  9/2  kl 11:00 Gudstjänst för alla på burmesiska och svenska.
Onsdag 12/2 kl 13:00 Dorkas – gemenskap för daglediga. Årsmöte. Servering. Lotteri.

Lunchservering i Salem torsdagar från 11:30 
På Soldis, Åsen onsdagar jämna veckor från 11:30

Hjälp oss rädda 
köksmöblerna
Har du ett hållbart köksbord? Det står säkert stadigt, men är det tillverkat av träd som 
avverkats på ett hållbart sätt? FSC-märkningen hittar du på möbler och på en mängd 
andra produkter som framställts med hänsyn till skogens fortlevnad. WWF var med 
och startade Forest Stewardship Council som både värnar om skogen och om de 
människor som är beroende av vad den kan ge. Sätt dig i köket och läs mer på wwf.se
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Har ni märkt en sak? Vi har 
knappt någon snö..!!
Det skulle kunna räcka så. 
Det börjar bli sönderpratat 
nu. Men ändå, det är så 
fascinerande, att vi här i de 
djupa skogarna, i Älvdalen, 
mitt i vintern, inte har en 
gnutta snö. Det är bara 
januari, nåja, strax februari 
och det enda som är vint-
rigt är någon isfläck här och 
där. Vintern började så bra. 
Det var snötyngda träd och 
ett fluffigt snötäcke över 
bygden. Men sen hände 
något. Plötsligt en morgon 
när vi tittade ut så var det 
vår. Det droppade från 
taket och snön var nästan 
borta. Eller var det klimat-
förändringen som spelade 
oss ett spratt? Ett skämt 
som inte är särskilt roligt 
ens, ett skämt där skrattet 
fastnar i halsen. Vi vet inte 
riktigt. En del är säkra på att 
det är så. Att vi satt klimatet 
ur spel och att det oberäk-
neliga vädret är ett tecken 
på det. Andra är lika säkra 
på att det alltid varit såhär. 
Att varma vintrar, kalla 
somrar, översvämningar, 
torrperioder och så vidare 
alltid har varit ett återkom-
mande scenario genom ti-
derna. Naturens gång. Som 
sagt, ingen har något riktigt 
svar på det här just nu. Trots 
vårkänslorna som kanske 
börjar spritta i kroppen 
när man tittar ut, så har vi 
mycket vinter kvar, och än 
kan mycket hända. För alla 
skidåkare, skoteråkare och 
andra snöälskares skull så 
hoppas vi förstås på mera 
snö. Till dess så får vi ge oss 
ut på isgatornamed dub-
bade skor, så att vi utan risk 
för att bryta lårbenshalsen, 
kan njuta av vädret som på 
sitt sätt är ganska fantas-
tiskt ändå. All nödvändig 
utrustning finns såklart att 
införskaffa i butikerna här i 
Älvdalen. Ha de!
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Tinyfonden startades till minnet av 
Linus Nallgard.

Linuskorset (som står för framtidstro)  på 
fotot, säljes till förmån för fonden. 
Läs mer  på www.tinyfonden.se

Tinyfonden BG 5099-0043  Swish  1235498985
             Annelie 070-760 35 18  

vill du ha
lokala

butiker, 
företag &
annonsblad
imorgon,

använd dem 
idag!

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

  Uthyres

Nästa nummer 12 februarimanusstopp fredag 7/2

AB Albin Hagström
070-394 63 55

UtHyres
LägenHet 
Fin 4a ca 104 kvm, 2tr upp 
med balkong i  centrala 
Älvdalen, Dalgatan 100 
Uthyres enligt ÖK. Ledig 
från 1 april. Fiber indraget.Tack

Lägenhet i Evertsberg 50 m2 
Carport. Ring eller sms:a 
076-1422705

Stort TACK till 
hemtjänsten, hemsjukvår-
den och palliativa teamet 

för god omvårdnad av Rolf.
Yvonne med familj

Älvdalens Jaktvårdskrets
söndag 16/2  kl 15.00

i Brittgården
Välkomna!
Styrelsen

ÅrsMÖTeTACK ÄLVDALEN
2012 började jag som vika-
rie på Solglimtens HVB för 
ensamkommande ungdo-
mar som sedan blev en fast 
anställning, ett jobb jag hade 
fram till december 2018. Un-
der dessa år har jag fått äran 
att träffa många fina ungdo-
mar och underbara arbetskol-
legor. Jag har trivts jättebra 
med att arbeta i Älvdalens 
kommun.
December 2018 gick jag ut i 
arbetslöshet och fick böja mig 
inför a-kassans regler. Då 
dimper ett ljus ner över mig 
i form av Bobby på simhal-
len. Han undrade om jag 
var intresserad av ett vika-
riearbete i simhallen och jag 
sa ja. Under drygt ett år har 
jag varit där som vikarie och 
trivts kanonbra. Har nu fått 
jobb som skolvärd på Mora 
Gymnasium men hoppas få 
stå där i kassan en lördag i 
simhallen och tjöta med er el-
ler en onsdagskväll och spela 
fin musik för badtanterna (ni 
vet vilka ni är )
Tack Mathias Jones och alla 
jag jobbat med inom HVB.                                                                              
Tack Bobby Haapa-
nen och alla jag job-
bat med på simhallen.                                                                      
Tack Älvdalens kommun för 
att jag fått jobba hos er under 
dessa år.
Nu lite ris. Älvdalingar ut-
nyttja er fina simhall mer än 
vad ni gör. Gör som kommu-
nalrådet Kjell gör och gå dit 
för ett varmt och härligt bad.
Ha de bäst
Kenneth ”Tjötgubben” Lindberg

ÄLVDALEN

Ð Sedvanliga  
årsmötesförhandlingar

Ð Intressant information om  
föreningens verksamhet

Ð Vi bjuder på lättare  
förtäring

 
Välkomna!

ÅRSMÖTE

Tisdag 11 februari 2020 
kl. 19.00 på  

Restaurang Dalgatan 118

Medlemmar i socialdemokraterna 
hälsas varmt välkommen till 

Nornäs bygdegård 2 februari kl 14-17 
Där ska vi dryfta vår framtida kommunpolitik med 
lite inslag av riks och regionberoenden. Tycker Du 
att socialdemokraterna lyssnar på dig som medlem 
och att Du kan påverka och bidra till vårt framtids-

samhälle som är i tillväxt utifrån ett hållbart synsätt, 
Kom och berätta hur Du vill ha det.  

Fika bjuder vi på, 
Köp gärna bygdegårdslunch kl. 13-14 innan mötet. 

Anmälan till Anette 070-6742789 el. Berith 073-3092595

Hoppas vi ses!!

Tack

inbjuder till  
medLemSmöte  

i Brittgården
onsdag 12/2  2020,  kl 14.00

Kjell Tenn informerar
från kommunen m.m.

PROtonerna underhåller. 
Lotterier.  

Kaffe/the, smörgås o kaka. Pris 60:-
Alla varmt välkomna!

Styrelsen

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

vi har sTÄngT
för synundersökning 

vecka  7, 8  och  9

Välkomna åter 
onsdag 4 mars!

Öppet enligt överenskommelse för 
utlämning av glasögon och linser.

Älvdalens kommun

Fr.o.m. vecka 22 finns nu möjlighet för föreningar, 
större grupper och sällskap att hyra Mellbystrand 
veckovis. Mellbystrand har totalt 34 bäddar.

informerar

Älvdalens kommun
0251-313 00
kommun@alvdalen.se

Mellbystrand sommaren 2020

För övrig information kontakta
Tomas Nord, 0251-313 00, tomas.nord@alvdalen.se

För bokning och prisuppgifter kontakta
Kontaktcenter, 0251-313 00 
Bokning kan ske fr.o.m. 12 februari kl.08.00.
Först till kvarn gäller!

Vi hjälper dig med service och reparationer på 
•Bil  •Släpvagn  •Traktor  •Jordbruksredskap
Även rostlagning samt reparation och lagerbyten 
på snickerimaskiner och elmotorer.

Loka Bil & Maskin

Ring Gunnar eller Micael
070-3345695, 070-3675468

Älvdalen • Andvägen 13 • 0251-597330 

Kommande veckor 
håller vi festen igång med 

erbjudAnden 
kAmpAnjer

hembAkAt etc.

mellofest 
på 

byggis!

Håll utkik och följ våra aktiviteter 
via Facebook & Instagram.

Älvdalens kommun
informerar

Arr: Welest, Älvdalens bibliotek, Rädda Barnens 
lokalavdelning, Riksteatern Dalarna

Lördagen 1/2 kl. 13.00 
på Kyrkbacksgården 
i särna

söndag 2/2 kl. 13.00 
i älvdalsskolans 
rörelserum

För barn 4-8 år. 
Fri Entré. 
Begränsat antal platser till 
söndag 2/2, biljetter häm-
tas på Älvdalens bibliotek

BArnteAter: rätt sOM Det är MeD 
teAter KUng OCH DrOttnIng 

Följ med barnen Lika och Olika på en upptäcktsfärd 
med svängig musik och massor av lek, men också 
svåra dilemman.

För mer info: bibliotek-kultur@alvdalen.se alt. 0251-312 70
Välkomna!

Varje dag drabbas  
ett barn av cancer. 
Men det finns hopp.
Swisha till 90 20 900 och 
stöd forskningen. Tack.
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Gymnasieeleven Albin Bustad från Lima kombinerear skolgången med 
arbete på Fiskarhedens sågverk. Här med Johan Wedde, personalchef.

Albin är först ut
Ett historiskt ögonblick när vi nu anställer en gymnasieelev 

under sin utbildning. Det är inom projektet Gymnasial 

lärlingsanställning, GLA, som Albin Bustad från Lima 

kommer att jobba fyra dagar på Fiskarhedens sågverk och 

studera en dag på skolan per vecka.  

 Albin är inne på sitt tredje och sista år på elprogrammet 

och kommer på det här sättet att få viktig kunskap och 

erfarenhet från branschen.

 - Tanken med att knyta ihop skola och arbetsliv är jätte-

bra. Vi behöver kunna få tag i bra personal och kompetens-

försörjningen till glesbygden är alltid en utmaning, säger 

Johan Wedde som är personalchef vid Fiskarheden och 

som tillsammans med Arbetsmarknadskunskap i Dalarna, 

gymnasieskolan i Malung-Sälen och Skistar jobbat för att få 

detta att gå i lås sedan i höstas.

Mejla gärna frågor och idéer till ollesblogg@fiskarheden.se

Fiskarhedens Trävaru AB   |   0280-59 30 00   |   fiskarheden.se

NYHETER OCH TANKAR FRÅN SKOGEN OCH SÅGEN

alzheimerfonden.se | Tel 020-30 11 30
PG 90 11 19-8 | BG 901-1198

TACK FÖR ERT  
STÖD TILL  DEMENS- 

FORSKNINGEN!
Unga anhöriga

SKÄNK MED HJÄRTAT 
FÖR HJÄRNAN

Ur led är leden...

Nästa nr av
 AnnonsKullan 

12 februari
manusstopp fredag 7/2

Den 9 februari kommer 
månen ha ”status” som 
superfullmåne. Något att 
se fram emot kanske.

Om solen skiner den 
29 januari så växer det 
mycket vin...(?) enligt 
Bondepraktikan.
Vidare står att läsa, väd-
ret i januari upprepar sig 
i vädret i juli...så då vet vi 
hur sommaren kommer 
att bli.



7AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.

Dalgatan 77 • 0251-105 00  
 www.hotellalvdalen.se

VÄLKOMMEN TILL HOTTIS!
Det är hos oss det händer! 

8/2-2020 från KL. 19
TRUBADURAFTON

med Hottis alldels egna 

PATRIK  
RÖNGÅRD

14/3-2020 från KL. 22
Irländskafton med bandet

THE WAVES
28/3-2020 från KL. 22

´70- ´80-´90-TALS  

DISCO
- DAGENS LUNCH - 

Mat lagad med omsorg och mycket kär-
lek! Måndag - Fredag kl. 11-14 
Lördag - Söndag kl. 12-14.30  

Minst två varma rätter på  
buffé varje dag 

Veckans meny hittar du på:
www.hotellalvdalen.se
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2018

2020 2019

Vinter i olika skepnader...


