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Gratistidning

Urval av veckans annonser...

Sommarnummer!

Söndag 21 juli 
Näsets dag med invigning av Bygdeveckan: Start kl. 11.00  
Kl 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Näsets bystuga.  
Kl 12.00 Invigning av Bygdeveckan. Medv.  Älvdalens spelmanslag.  
Hantverks och kavelgrisförsäljning m.m. Musikunderhållning.
Lunch, kaffe, smörgåsar, tårtservering. Fisketävling för barn.
Åk flotte på Nässjön med korv och fika. Ponnyridning,
tipspromenad, paketlotteri m.m.
 
Måndag 22 juli 
Brindbergs dag: kl. 8.30 - 13.30
Kl 8.30 ”Fy åv” från Ulas - följa korna till skogen på bete. 
Fäbodfrukost, hantverkare. Försäljning av festis o tutull, tunnbröd, 
kavelgris, bondsmör, messmör, m.m. Kardning och spinning av 
hundull. Blomsterutställning, djur, slåtter, hästskjuts, tipspromenad.

Åsens dag: kl. 12 - 16
Servering Älvdalens nationalrätt souwatt´n, kaffe. 
Fotoutställning, akvareller, tunnbrödsbakning, hantverk, 
försäljning m.m. Gambudsloppet kl 18.

Tisdag 23 juli 
Finnmarksdagen i Nornäs: kl. 11 - 16
Hantverkare. Servering av kolbullar, souwatt´n, våfflor, kaffe m.m. 
Musik Kjell Thiger och Kepsfolket.  Vildmarkens Draghundsklubb. 
Snöskoter & Offroad Bar öppet.

Onsdag 24 juli 
Blybergsdagen: kl. 10 - 16
Hantverkare, guidad porfyrtur, loppmarknad, musik, lunchbuffé 
med bl.a. älgkött. Fika med hallon/jordgubbstårta. Hästskjuts, 
ridning. Utställning med veteranbilar: amerikanare och andra fordon. 
Bingorundan går förbi nyrestaurerade bymuseét Ryggåsstugan.
Musikandakt i Ryggåsstugan.
 
Torsdag 25 juli 
Evertsbergsdagen: kl 11 - 15  Gammelgården start kl. 11.00.
Musik-Pannrumsgänget med musikkryss. Förtäring: Souwatt´n, 
tutul, kaffe och hembakat. Lotterier, hantverk, och bakverk. 
Tunnbrödsbakning och försäljning.
Kl 12.00 Guidning i gammelskogen bakom Gammelgården.
Kl 13.00 Årets Hedersdiplom delas ut.  
För de yngre - tvätt på gammalt sätt.

Fredag 26 juli  
Västängsdagen: kl. 11 - 15.30
Kvarntrollet kommer för att träffa alla barn. Malning i kvarnen.
Tipspromenad, hantverkare, kavelgrisbakning och försäljning, 
konstutställning. Guidad visning av Porfyrverket  50:-
Lias trädgård har öppet.  Servering av kaffe med dopp, 
Västängsbakelse, korv med bröd, Porfyrtallrik med  grillade 
revbensspjäll och potatissallad. Musikunderhållning med Kjell Tiger.

BYGDEVECKAN
en av årets höjdpunkter 

i Älvdalen
21-26 juli 2019 

Välkomna till

Betalning genom kontanter och swish gäller på bygdedagarna!

Varmt Välkomna!!

Kom in och ta en titt på 
Sunwinds sommarkampanj!

Öppettider: 
Mån-Fre 7-17
Lördag  9-14

info@byggv.se
0251-597330

För beställning, tel. 076-2121588 /Peter • www.sollerojordgubbar.se

Tisdagar   kl 16.00-16.30
Lördagar  kl 14.00-14.30

Särna   (park. vid kyrkan)

Lokalt odlade. Säljes i 15-lit. lådor.

Passa på!
Vi har mycket bär.

Varje måndag & torsdag

kl. 17.00-17.30

Älvdalen
(mitt emot Biografen)

Nu även hallon!

Tisdagar   kl 17.00-17.30
Lördagar  kl 15.00-15.30

Idre  (vid Idrebua)

Hos oss hittar du sängar att längta till. 
Kom in och prova ut sängen för dig!

sängar
Lokalproducerat hantverk från älvdalen

Gilla oss på facebook

Det naturliga sättet att sova kungligt.

Hos oss hittar du kuddar, täcken, bäddmadrasser,
gångmattor, trasmattor, resårsängar, viksängar,

speglar, överkast och mycket mer!

Orrholsvägen 1F • Älvdalen • 0251-100 83 • www.wasabedden.se

Öppet mån-fre 9-18

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

 
Välkomna!

Trevliga Torsdag 
Sport-LOPPIS

v. 29, 30 och 32

Följ oss gärna på 
Facebook  och Instagram

SOMMAR PÅ HOTTIS!

Restaurangen öppen varje dag  kl. 18-21 

 Lördag- torsdag serveras a´la carte,  

fredagar grillkväll!

Lunch måndag-fredag 11-14,  

lör - sön 12-14.30

Våra härliga grillkvällar med  

trubadur återkommer även i sommar!

_ Fredag 19/7 Wiik C/O ) 

_ Fredag 29/7 Christer Bergman )

_ Fredag 2/8 Stefan Nykvist ) 

För bordsbokning ring: 0251-105 00

www.hotellalvdalen.se  

Hotell Älvdalen i hjärtat av Dalarna!

VÄLKOMMEN! 
till oss på Hottis!

Tel. 0251-100 66

v.30
Semester-
stängt

Tel. 0251-100 66

v.30
Semester-
stängt

94x45 mm pris: 720:-

46x90 mm pris: 720:-
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Älvdalen

Med reservation för eventuella ändringar.

Vi har en sida på Facebook 
med information om kyrkans 
verksamheter. Välkomna att 
söka på Älvdalens församling.

Diakonicenters Textilavdelning
 Tel: 0251-431 65 

Måndag 10.00-18.00, 
Tisdag-Torsdag 08.00-16.00

11.00 
Andakt i Tallbacken. 
Ulf Jonsson, Mait Thoäng.

Apostladagen

Söndag 21 juli

Onsdag 17 juli

evertSberg

Församlingsexpedition i Brittgården  Tel: 0251-431 40  Öppet: Måndag, Onsdag-Fredag 10.00-12.00
www.svenskakyrkan.se/alvdalen

DiAkOnicenTer 
har semesterstängt v 26-31

 Vi öppnar igen 
måndag 5 augusti kl. 10.00

Välkommen!
Annika och Lena

/se annons/

Sjätte söndag efter trefaldighet

Söndag 28 juli

Vägkyrka i Älvdalens kyrka 
8 juli - 11 augusti

kl 12.00-16.00 varje dag.
Välkommen!

torsdag 18 juli
19.00      
Musik i Sommarkväll.
Vanja Modigh    Anna Larsson, Katarina 
Söderlund, Vilja-Louise Skough Åborn

11.00     
ekumenisk gudstjänst i näsets bystuga.
Ulf Jonsson ,Kersti Vikström, Mait Thoäng,     
medv. Eva Gustavsson. Monika Ljungberg

Onsdag 24 juli
18.00                            
Musikandakt i ryggåsstugan i Blyberg.
Ulf Jonsson, Blybergs spelmän

13.00                                  
Fäbodgudstjänst i Billingbodarna.
Ulf Jonsson, Mait Thoäng                                                        
 Medv. Lena Forsberg   Kaffeservering

nOrnÄS

åSen

Apostladagen

Söndag 21 juli
14.00                               
Fäbodgudstjänst i nornässätern.
Ulf Jonsson, Mait Thoäng, 
Medv. Ragnar Backlund

Måndag 22 juli
13.00        
Musik i Åsens kapell
Zorns Vänners Trio: Mait Thoäng-Piano, 
Kjell Hansson Talu- cello
Christina Påhls West- Fiol

torsdag 25 juli
16.00               
Musik i evertsbergs kapell.
Zorns Vänners Trio: Mait Thoäng-Piano, 
Kjell Hansson Talu- cello
Christina Påhls West- Fiol

11.00
Andakt i Tallbacken
Inga Persson,Mait Thoäng

Kristi Förklarings dag

Söndag 4 augusti
10.00                                
Fäbodgudstjänst i ribbåsen
Inga Persson, Mait Thoäng, 
Medv.  Christina Påhls-Werf  

13.00                                 
Fäbodgudstjänst i Brindberg
Inga Persson, Mait Thoäng, 
Medv.  Christina Påhls-Werf

tisdag 6 augusti
19.00                                
Musik i Sommarkväll. /se annons/               
Vi på den här planeten

Onsdag 7 augusti
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Evy & Lena
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

Besök också gärna                       Second-hand, Dalgatan 116A
Öppet: onsdag, torsdag, fredag kl 10-16

Minnesutställning med konst av Ulf Segrell 8–19 juli kl 10-16Minnesutställning med konst av Ulf Segrell 8–19 juli kl 10-16
Sön 21/7 kl 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Näsets bystuga. Kersti Vikström, Ulf Jonsson m.fl.   
  Invigning av Bygdeveckan.
Mån 22/7   Åsendagen. Loppis och servering på ”Soldis” kl 10-16.

För beställning, tel. 076-2121588 /Peter • www.sollerojordgubbar.se

tisdagar   kl 16.00-16.30
lördagar  kl 14.00-14.30

Särna   (park. vid kyrkan)

Lokalt odlade. Säljes i 15-lit. lådor.

Passa på!
Vi har mycket bär.

varje måndag & torsdag

kl. 17.00-17.30

Älvdalen
(mitt emot Biografen)

Nu även hallon!

tisdagar   kl 17.00-17.30
lördagar  kl 15.00-15.30

Idre  (vid idrebua)

Hur är det där ute i som-
maren. Är det lata dagar vid 
stranden och plums i böljan 
den blå var eviga dag och 
stolta promenader jämns 
med strandkanten för att få 
en jämn och tjusig solbrän-
na, eller är det kroppsång-
est och huka i vassen som 
gäller? Nu börjar det tack 
och lov att bli mer och mer 
accepterat att se ut lite som 
man gör. Det är okay även 
om man inte är smal som ett 
streck och har stramat upp 
sig och botoxatsig till någon 
annans utseende. Skönt! Var 
och en gör som man vill. 
Men på tal om kroppsideal, 
vet ni vart fettcellerna tar 
vägen om man minskar 
i vikt? Tror ni att de för-
bränns och blir till värme 
eller omvandlas till  musk-
ler? Eller tror ni att de till 
slut hamnar toaletten? Nej, 
det mesta av fettet andas vi 
ut! Det omvandlas nämli-
gen till koldioxid. Av fem 
tappade kilon andas man ut 
fyra och resten, ett kilo, kis-
sas eller svettas bort.(källa: 
artikel i tidningen Må Bra) 
Men det här låter väl ändå 
fantastiskt tänker nog någon 
nu, inklusive vi, man borde 
alltså kunna andas sig smal 
om man helt enkelt flåsar på 
lite extra, men så enkelt är 
det naturligtvis inte. När det 
kommer till kritan så är det 
enda sättet att tvinga krop-
pen att producera mer syre, 
att sätta musklerna i arbete. 
Röra på sig helt enkelt. Men 
även att stå upp istället 
för att sitta ner sätter fart 
på ämnesomsättning och 
utandning av koldioxiod. 
Så vi står väl i alla fall upp 
där i vassen så länge, och 
tar riktigt djupa andetag, så 
kommer vi nog i bikinin tills 
det blir baddags. 

Ha de!

AnnonsKullan
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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  123 287 5425
Annelie 070-760 35 18  •  Agneta 076-108 41 41

Din lokala bygg-  järn-  & trävaruhandlare!

Andvägen 13, 79630 Älvdalen • info@byggv.se
Tel: 0251-59 73 30

Öppettider: måndag-fredag  07.00-17.00,  lördag 09.00-14.00

Grattis

Grattis till mitt älskade 
barnbarnsbarn Engla 

som fyller 6 år den 26 juli.
Kram från ”famun”

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

Tack

  Uthyres

 AnnonsKullan 
finns även 

på Facebook 
och Instagram

Välkomna 
till sommarens

JÄLL  LOPPIS

nallgården, risbergsv. 7 i Loka, 
Älvdalen. Skyltat från rV70, 

se nedan för öppettider.
Varje söndag är det temadag då 
det händer lite extra på gården. 

Se gärna vår Facebooksida 
för mer information.

(HÖSkULLe LOPPiS)

Försäljning av hembakat 
fika i mysig miljö.

Kavelgris, tunnbröd  
säljes i begränsat antal varje gång.

18/7     15-20 
21/7     10-15   Barnens dag
25/7     15-20 
28/7     10-15   Sport & Fritid
1/8        15-20 
4/8        10-15   Skördefest

tors
sön
tors
sön
tors
sön

loppis
lör 20 juli & sön 21 juli

kl 11-16
Dalgatan 42 i Östäng, Älvdalen

Välkomna!
Tel. 0735 270002

Tack för att du lämnade in 
bilnyckeln på polisstationen! 
Hör av dig, hittelön väntar. 

Hälsningar LES
Tel. 0722525327, 0701771037

dragkampstävling   3 augusti
vid småskolan i Brunnsberg.  Start kl 10.00

Brunnsbergs IF
Välkomna hälsar

kom och heja på duktiga dragare!

1:a ca:25 kvm med dusch, 
toalett och kokvrå.
centrala Älvdalen.
Ovanpå garage och egen 
ingång. Hyresledigt från 1/9
För info ring 070-394 63 55 

Öppet t.o.m.4 aug.

Lidens Jaktklubb
Årsmöte 4/8 kl.15.00 
i Lidens bygdegård.

Ärenden enligt stadgarna. 
Motioner ink sen. 26/7 

behandlas.
Älgjägare anmälan senast 

årsmötet. 
Mvh. Styrelsen

Nästa nummer av AnnonsKullan 

delas ut 7 augusti 
manusstopp fredag 2/8

www.alvdalsfoto.se
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Farsor & Morsor på byn
(Nattvandrarna)

Swish:  1235400742
Bankkonto:  8166-1, 694278255-5
Tack för ditt stöd till ungdomar i Älvdalen!

https://bygdegardarna.se/nornas/

Välkomna till en trevlig dag i Nornäs!

Finnmarksdagen
Tisdag 23 juli kl. 11-16
Musik av Kjell Thiger och Kepsfolket
Hantverk, mat, visning av draghundar,  

utställning - ”Presentation av byarna i Finnmarken”

Söndag 21 juli 
näsets dag med invigning av Bygdeveckan: start kl. 11.00  
kl 11.00 ekumenisk gudstjänst i näsets bystuga.  
kl 12.00 invigning av Bygdeveckan. Medv.  Älvdalens spelmanslag.  
Hantverks och kavelgrisförsäljning m.m. Musikunderhållning.
Lunch, kaffe, smörgåsar, tårtservering. Fisketävling för barn.
Åk flotte på nässjön med korv och fika. Ponnyridning,
tipspromenad, paketlotteri m.m.
 
Måndag 22 juli 
Brindbergs dag: kl. 8.30 - 13.30
kl 8.30 ”Fy åv” från Ulas - följa korna till skogen på bete. 
Fäbodfrukost, hantverkare. Försäljning av festis o tutull, tunnbröd, 
kavelgris, bondsmör, messmör, m.m. kardning och spinning av 
hundull. Blomsterutställning, djur, slåtter, hästskjuts, tipspromenad.

Åsens dag: kl. 12 - 16
Servering Älvdalens nationalrätt souwatt´n, kaffe. 
Fotoutställning, akvareller, tunnbrödsbakning, hantverk, 
försäljning m.m. gambudsloppet kl 18.

Tisdag 23 juli 
Finnmarksdagen i nornäs: kl. 11 - 16
Hantverkare. Servering av kolbullar, souwatt´n, våfflor, kaffe m.m. 
Musik Kjell Thiger och Kepsfolket.  Vildmarkens Draghundsklubb. 
Snöskoter & Offroad Bar öppet.

Onsdag 24 juli 
Blybergsdagen: kl. 10 - 16
Hantverkare, guidad porfyrtur, loppmarknad, musik, lunchbuffé 
med bl.a. älgkött. Fika med hallon/jordgubbstårta. Hästskjuts, 
ridning. Utställning med veteranbilar: amerikanare och andra fordon. 
Bingorundan går förbi nyrestaurerade bymuseét ryggåsstugan.
Musikandakt i ryggåsstugan.
 
Torsdag 25 juli 
Evertsbergsdagen: kl 11 - 15  Gammelgården start kl. 11.00.
Musik-Pannrumsgänget med musikkryss. Förtäring: Souwatt´n, 
tutul, kaffe och hembakat. Lotterier, hantverk, och bakverk. 
Tunnbrödsbakning och försäljning.
kl 12.00 Guidning i gammelskogen bakom Gammelgården.
kl 13.00 Årets Hedersdiplom delas ut.  
För de yngre - tvätt på gammalt sätt.

Fredag 26 juli  
västängsdagen: kl. 11 - 15.30
kvarntrollet kommer för att träffa alla barn. Malning i kvarnen.
Tipspromenad, hantverkare, kavelgrisbakning och försäljning, 
konstutställning. Guidad visning av Porfyrverket  50:-
Lias trädgård har öppet.  Servering av kaffe med dopp, 
Västängsbakelse, korv med bröd, Porfyrtallrik med  grillade 
revbensspjäll och potatissallad. Musikunderhållning med kjell Tiger.

BYGDEVECKAN
en av årets höjdpunkter 

i Älvdalen
21-26 juli 2019 

Välkomna till

Betalning genom kontanter och swish gäller på bygdedagarna!

Varmt Välkomna!!
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såg & kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910

röjsågar

FS 460

 9590:-
inkl. 3 skärutrustningar!

FS 410 

  NU 7590:-
ord. pris 8590:-

inkl. 3 skärutrustningar!

rovswaiders inbjuder till
Veteranfordonsrally  Söndag 4 augusti

Mopeder årsmodell -83 och äldre
MC och europeiska bilar -75 och äldre

Ca 45 km runda med tipsfrågor
Start mellan 11.30 och 13.00, Norra Parken Älvdalen

Deltagaravgift 60 kr/person
Inkluderar enklare förtäring

Priser till bästa resultat och några tröstpriser

Hemvändarkväll  -  i nostalgins tecken
Onsdag 7 augusti 

kl 17.00-20.00 i Norra Parken

Bilutställning europeiska bilar vi minns
Underhållning av Valiants (rockabilly),
Stefan Nykvist spelar önskelåtar, m.m.

Kaffeservering,Varm korv, Läsk
Ta gärna med egen stol! Fri entré

Mobiltelefoner lämnas vid startplatsen!

VÄSA BYGDeGÅrDSFÖreninG  & VÄSA ÄVenTYr
inbjuder till AkTiViTeTSDAG

i Väsa lördag 3:e augusti  kl.10-15
PIZZASERVERING • KAFFESERVERING • KOBINGO
FÖrSÄLJninG av kavelgris och tunnbröd
TiPSPrOMenAD för  vuxna och barn
TiPSPrOMenAD med enklare tävlingsinslag i temat SkOG & JAkT
FEMKAMP •  FISKDAMM för barnen
LiTen UTSTÄLLninG om Väsas historia
Testa på att åka 4-HJULING • Testa på GULDVASKNING
HYr kAnOT eller rODDBÅT för en tur i dammen, samt flera aktiviteter

Vi håller till i VÄSA BYGDeGÅrD, VÄSA BÅTHAMn 
och vid VÄSA ÄVenTYrSOMrÅDe vid skidbacken

Varmt välkomna!!!

För mer info se: www.hardalsveckan.se

19-20 juli

kom in och ta en titt på 
Sunwinds sommarkampanj!

Öppettider: 
Mån-Fre 7-17
Lördag  9-14

info@byggv.se
0251-597330

Nästa nummer av AnnonsKullan

Manusstopp fredag 2 augusti

delas ut 7 augusti
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Dikeskanten 8 • 79630 Älvdalen • 0251-43131 • 070-253 84 57
evylena@telia.com  •  www.annonskullan.se

AnnonsKullanAnnonsKullan -ditt lokala 
annonsblad-

NYHETER OCH TANKAR FRÅN SKOGEN OCH SÅGEN

Olles Analoga
sommarblogg

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

Mejla gärna frågor och idéer till ollesblogg@fiskarheden.se

Fler nya konstruktioner ska komma på plats i sommar, ett 
nytt styrsystem införs och nya kameror sätts upp i juster-
verket. Timmerintaget med ny modern teknik ska också 
driftsättas. Allt detta för att skapa en ännu bättre precision 
och snabbare hantering genom hela sågverkskedjan och 
för att få fram högre kvaliteter på skogsägarnas virke.

Den 20 augusti kommer vårt hållbarhetsarbete att nå en 
viktig milstolpe då Västerdalsbanan och virkesterminalen  
i Malungsfors invigs. Flis, biobränsle och så småningom 
sågat virke kommer att transporteras med tåg istället för 
lastbil, vilket minskar användningen av fossila bränslen ner 
till en femtedel på sträckan. För oss är en levande lands-
bygd viktig och denna satsning skapar nya arbetstillfällen.
Boka in den 20 augusti i Malungsfors redan nu!

I sommar inför vi rökförbud på hela sågverket.  Och på tal 
om friskvårdssatsningar –  hoppas vi ses på Dansbands-
veckan i Malung vecka 29.

En spännande  
sommar på sågen

ÄMNE: SÅGEN      PLATS: SOMMARNYHETER

Tel. 0251-100 66

v.30
Semester-
stängt

Hos oss hittar du sängar att längta till. 
Kom in och prova ut sängen för dig!

SÄNGar
Lokalproducerat hantverk från Älvdalen

Gilla oss på facebook

Det naturliga sättet att sova kungligt.

Hos oss hittar du kuddar, täcken, bäddmadrasser,
gångmattor, trasmattor, resårsängar, viksängar,

speglar, överkast och mycket mer!

Orrholsvägen 1F • Älvdalen • 0251-100 83 • www.wasabedden.se

Öppet mån-fre 9-18

FÄrnÄS bYgdegård

Färnäs Bingoallians

drIve-In-bIngO

varje onsdag kl 19.00
Hela sommaren tom september!

Tel: 072-216 88 90  från kl 17.00

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

 
Välkomna!

Trevliga Torsdag 
Sport-LOPPIS

v. 29, 30 och 32

Följ oss gärna på 
Facebook  och Instagram
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SOMMAR PÅ HOTTIS!

Restaurangen öppen varje dag  kl. 18-21 

 Lördag- torsdag serveras a´la carte,  

fredagar grillkväll!

Lunch måndag-fredag 11-14,  

lör - sön 12-14.30

Våra härliga grillkvällar med  

trubadur återkommer även i sommar!

_ Fredag 19/7 Wiik C/O ) 

_ Fredag 29/7 Christer Bergman )

_ Fredag 2/8 Stefan Nykvist ) 

För bordsbokning ring: 0251-105 00

www.hotellalvdalen.se  

Hotell Älvdalen i hjärtat av Dalarna!

VÄLKOMMEN! 
till oss på Hottis!


