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Gratistidning

Älvdalens Färghandel
Dalgatan 89, Telefon: 0251-41800

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

Pro VX+ 2in1 
10L 

Nu 1590:- 
ord 2847:-

Gäller lagervaror. Först till kvarn! Gäller t o m 14/9

One Super 
Tech 10L 

Nu 1690:- 
ord 2932:-
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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.

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

Elfte söndag efter trefaldighet

Söndag 1 september

åSen

18.30
Samtalsgrupp i Brittgården.
Inga Persson. /Terminstart/  /se annons/

Måndag 2 september

lördag 31 augusti

11.00                                 
Mässa i kyrkan
Inga Persson, Mait Thoäng

9.00-12.00  
Öppna förskolan i Brittgården, över-
våningen.      /Terminstart/
Linda Axelsson,  Carina Wallin. 

11.00
Andakt i Tallbacken
14.00-16.00
Må Bra Kören i Brittgården. /Terminstart/   
Körledare:  Linda Axelsson

Onsdag 4 september

Torsdag 5 september

Älvdalen

11.00                                 
Gudstjänst i kyrkan
Lars Häggberg, Mait Thoäng

Tisdag 10 september

11.00  
Åsens kyrkliga arbetskrets i 
Knutstugan.   

Diakonicenters Textilavdelning   Tel: 0251-431 65   Måndag 10.00-18.00,  Tisdag-Torsdag 08.00-16.00

13.00-15.00 
Café Mötesplats Älvdalen i 
Brittgården.  /Terminstart/ 

nOrnÄS

10.30-11.30 
Vagga gunga gå i Brittgården.  
Stora salen, entréplan.     /Terminstart/
Linda Axelsson, Carina Wallin.
11.30-13.00 
Sopplunch i Brittgården.  /Terminstart/
Lena Backlund.         
13.00  
Kyrkliga arbetskretsen i Brittgården.
15.15-16.45 
Måndagskul i Brittgården, 
övervåningen.   /Terminstart/  
Linda Axelsson,  Carina Wallin.

Tolfte söndag efter trefaldighet

Söndag 8 september

10.30-11.30 
Vagga gunga gå i Brittgården.  
Stora salen, entréplan.     
Linda Axelsson, Carina Wallin.
11.30-13.00 
Sopplunch i Brittgården. 
Lena Backlund.         
13.00  
Missionskretsen i Brittgården.
/Terminstart/ 
15.15-16.45 
Måndagskul i Brittgården, 
övervåningen.    
Linda Axelsson,  Carina Wallin.

Måndag 9 september

Onsdag 11 september
14.00-16.00
Må Bra Kören i Brittgården. 
Körledare:  Linda Axelsson

Tisdag 10 september

Söndag 1 september
14.00                                 
Gudstjänst i Nornäs kapell.
Lars Häggberg, Mait Thoäng
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vill du ha

lokala
butiker

ochföretag
imorgon,
så använd
dem idag!

Evy & LenaStöd 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

Höstpremiär för lunchserveringen i Salem: 
Torsdag 5 september. Från 11:30 och så långt maten räcker.
NYHET! Nu startar ”Öppen dörr med Kulturkaffe” i Salem – onsdagar jämna veckor 
med början 18 september kl 13 – 15
En samling för dig som är vetgirig och längtar efter nya möten. Kom och fika, samtala 
och bolla idéer om vad du vill göra och veta mer om i Älvdalen och världen.

Föredrag av Carin Götblad, regionpolischef Mitt, 
tidigare polismästare i Mora och en av grundarna 

till Brottsofferjouren Norra Dalarna.
 Om Brottsofferjourens verksamhet informerar ordföranden
i Brottsofferjouren Sverige, Sven-Erik Alhem (fd. överåkl.)

BROTTSOFFERJOUREN NORRA DALARNA
I samverkan med Malung-Sälen, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalens kommuner

VÄLKOMNA!
FRI ENTRÈ

Carin Götblad

Inbjuder med mingel & musikunderhållning 
från klockan 17.30 till föreläsning om

VÅLD I NÄRA RELATION
Torsdagen den 12 september 2019 kl. 18.00

i Kultursalen, Mora bibliotek.

Sven-Erik Alhem
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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.

varje måndag & torsdag

kl. 17.00-17.30

Älvdalen
(mitt emot Biografen)

Även hallon!

Tisdagar   kl 17.00-17.30
lördagar  kl 15.00-15.30

Idre  (vid Idrebua)

Kantareller 
och blåbärslådor.

Moped: nr 581, Lazze Öst, Lidingö, 
med rötter från och släkt i Älvdalen.
Tröstpriser: Harriet Sålder, Rune Larsson, 
Håkan Trapp och Ove Gustafsson

Stort TACK till alla som: 
...köpte lotter!

...bidrog med priser till Hemvändarkvällen och Rallyt! 
...kom till våra evenemang!  

Vinnare i Rovswaiders mopedlotteri 

Det känns ju lite uttjatat och så, 
att säga det här, men hur fort 
gick inte den här sommaren?! 
Först var det maj, sen blev det 
midsommar (och fint väder!!!) 
tja, sen lite juli och så augusti 
och poff, så var den slut. Och 
även om ”de” vill få oss lite 
spralliga med löpsedlar som 
skriker om hettan från söder 
som strax sveper in över landet 
och så vidare så är det som det 
är. Vi njuter de sista dagarna i 
augusti nu, sen blir det septem-
ber och då är det höst. Ingen 
återvändo, bara att förbereda 
sig. Fram med pälsmössan och 
snöskoveln, man vet aldrig 
när frosten slår till och första 
snöfallet är här som ett brev 
på posten. (Nåja, nu kanske 
inte posten är det säkraste att 
relatera till nu för tiden. Man 
har ju hört hur det klagas om 
vilsekomna brev och brev som 
inte ens kommit vilse utan bara 
legat bortglömda i någon säck 
på något dystert industriom-
råde, men ja,ja, vi fortsätter 
att använda posten i det här 
talesättet i alla fall.) Nu är det 
faktiskt inte bara kyla och 
elände med de här månaderna 
innan vargavintern har oss i 
sitt grepp. Det finns bra saker 
också. Det är till exempel en 
väldigt bra tid att plantera lö-
kar. Ner med dem i jorden och 
voila, till våren kikar det upp 
de allra vackraste tulpaner, eller 
vad man nu har grävt ner för 
slags lök, där i landet. Härligt! 
Och precis som att sätta lökar 
i jorden, så är hösten också en 
väldigt bra tid för att tänka lite 
på vad man vill ska växa i sitt 
liv, att så ett lite frö nu såhär 
på hösten, en liten fundering 
om nytt jobb eller en nyttigare 
livsstil, börja på en kurs, lära 
sig stå på händer och så vidare. 
Vem vet vad som blommar i 
dig till våren då! Hösten är helt 
enkelt till för att vi ska ligga 
och mogna till oss lite till nästa 
sommar. Så även om du känner 
dig som en påse fallfrukt just 
nu, ingen fara, när det ”mul-
lat” till sig så blir det till finfin 
såjord, och kanske har det till 
och med börjat gro ett frö där i 
mörka höstnatten. 
Ha de! 
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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

 AnnonsKullan 
finns även 

på Facebook 
och Instagram

Stort TACK för ert stöd under 
Musik & Motorfestivalen 2019

ICA Supermarket • Coop Konsum Norra Dalarna
Älvdalens kommun • HedData • Synums

Byggvaruhuset • Tinyfonden • Älvdalens Skoterklubb
Mora Trafikskola • LF 943 Daggdroppen av IOGT-NTO

Såg & Kedjeservice AB • Backlunds Skor
Johannas Flora • Farsor o morsor på byn

Carstyle • Våran Salong • Emmas Optik • SKI start
Dahlbergspojken • Älvdalens Sportcenter

Pro Glass AS • Älvdalsfrakt • AnnonsKullan
Hermanssons Skogskörningar AB

Utan Er inget blås!
Tomas, Håkan, Anna och Mattias

Ni kommer att baka och tillaga piroger, vårrullar, pajer, 
potatisbakelser och filoknyten i vårt nya kök i centrala 
Älvdalen. Produktionen kommer att starta under okt–nov.

Erfarenhet från tidigare arbete med livsmedel är inget krav, 
men är alltid meriterande. Arbetet kräver noggrannhet 
och ofta en viss fingerfärdighet. Vi kommer att hålla grund-
läggande utbildning i livsmedelshantering. 

Om du är intresserad av att jobba hos oss, så skicka ett mail 
och berätta vem du är och vad du tidigare har jobbat med. 

Välkomna!

Quality Meals 
Micael Östlund  micael.ostlund@qualitymeals.se  0707531348

vi söker  nya medarbetare Musikskolans KOMPisar 
kallar till årsmöte.
Plats: Lokalen, Älvdalen
Tid: Tisdag 8 oktober kl 19:00

Elever från Musikskolan 
underhåller

Lättare förtäring bjuds.
Välkomna! 

Hälsningar Styrelsen 
Musikskolans KOMPisar

cykelReA!

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

pågår i butiken

Välkomna!
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ANSLAG TILL IDROTTS- OCH FÖRENINGSVERKSAMHET

Älvdalens Besparingsskog har för år 2019 anslagit medel för sponsring med 
reklamavtal. 
Idrotts- och föreningsbidrag till ideell ungdomsverksamhet 
i Älvdalens socken. 
 
OBS! Till ansökan skall användas ansökningsblankett som finns att hämta 
på vår hemsida och på vårt kontor. 
www.besparingsskogen.se  
Bifoga komplett årsredovisning.  

ÄlvdalenS BeSParInGSSKOG

Ansökan om stöd till nämnd verksamhet skall vara
ÄLVDALENS BESPARINGSSKOG
BOx 65
79622 ÄLVDALEN

tillhanda senast den 10 september 2019

Anmälan säljare på 
barnprylsmarknad@hotmail.com

Kläder och leksaker till övers?
Dags för barnprylsmarknad 

i Klittens bystuga 21/9 och 22/9

Driver du enskild firma?
Vi hjälper dig med bokföringen 

Från 595 kr per månad (ord pris 795 kr) 
Gäller bolag med omsättning på max 1 mkr. 
I priset ingår: Löpande redovisning, moms, inkomstdeklaration.

www.latoss.se
Vi finns i Älvdalen/Särna

070 - 859 37 00    
ekonomi@latoss.se

Tack!

hälsningar 

Tobbe och Niklas

Tusen tack till alla Älvdalingar, besökare, 
sponsorer, föreningar och funktionärer 
som gjort 2019 års Musik och Motor-

festival möjlig återigen! 

 Vi är oerhört tacksamma för 
ert stöd och er hjälp!

Tygaffär

Dalgatan 79 Tel. 0251-41900

-mer än bara tyg-
Från 2 september ändrade öppettider 
Måndag, tisdag, onsdag, torsdag
10-17 (lunch 12-13)

50% på gardiner, plädar, mattor m.m.
70% på hissgardiner

Än kan du fynda på REAN!

Ditt bidrag behövs för att hålla Sverige rent.  
Swisha till 90 02 817. PlusGiro: 90 02 81-7.

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

AnnonsKullanAnnonsKullan -ditt lokala 
annonsblad-
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HÅLL FÖTTERNA I FORM! 
Mår fötterna bra, mår hela 
kroppen lite bättre. Så unna  
dig själv riktig fotterapi.  
Här blir hårda fötter mjuka  
och lena igen. Trötta och  
ömma fötter blir fulla av liv. 
Och fötter med andra besvär 
blir fria från sina bekymmer. 
VÄLKOMMEN IN!

Jag säljer också MEDISOX, 
svensktillverkade stödstrum-
por och PROSOX, strumpor 
med lös resår samt
fotkrämer m m.

Godkänd för F-skatt,  
samt innehar behandlings-
skadeförsäkring.

 

Marias  
Fotklinik 

i Västäng 
073-943 67 17

Maria Barke Tegnér, Medicinsk Fotvård, Evertsbergsvägen 12, 796 91 Älvdalen 

 författarbesök på bIblIoteket

datakurs för senIorer på bIblIoteket

Älvdalens kommun
informerar

Måndag: Stängt, tis - ons: 12 -18, tors - fre: 12 - 16
Registrera dig gärna som meröppetlåntagare och få 
tillgång till biblioteket mellan kl 06-22 varje dag!

För mer info: Tel: 0251-312 70 bibliotek-kultur@alvdalen.se
biblioteket stängt 30/8 pga personalutbildning. 
Meröppet som vanligt 06-22

Dan Höjer Tors 29/8 kl 16
Kom och träffa spök- och deckarmästaren Dan Höjer när han 
berättar om deckare, kusligheter och hur lätt det är att skriva 
även om man inte tror det. Han svarar gärna på era kluriga 
frågor.

Dan Höjer har skrivit bland annat: Cirkusdeckarna, Strumpman-
nen, rysliga spökhistorier och Arkeolog-
deckarna.
För barn ca. 8-12 år. 
           Välkomna!

Jack Werner Mån 7/10 kl 18 
“Ja skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå” 
Föreläsning om källkritik med Jack Werner, journalist, författare 
och programledare Creepypodden.

Nybörjarkurs 3 tillfällen med start 16/9 kl 9-12 
på Älvdalens bibliotek
Kursledare: Arne Strand
Anmälan görs till kommunens kontaktcenter 
på 0251-31300 senast 9/9
Begränsat antal platser.

Har du frågor om din dator, surfplatta eller mobiltelefon? IT-tek-
niker Arne Strand hjälper dig som har frågor om teknik i varda-
gen eller vill komma igång med bibliotekets digitala tjänster så 
som e-böcker, bibliotekets webbplats, Biblio och Pressreader. 
Inga frågor är för dumma. 
Drop in. Kostnadsfritt.  Onsdagar 15-18

Tis 24/9 kl 18 Faktabokcirkel 
”Ja skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå: om myter 
på nätet, fejkade berättelser och vikten av källkritik” 
av Jack Werner  

Boken får du låna på biblioteket när du anmäler dig till 
0251-312 70  bibliotek-kultur@alvdalen.se

För mer info: Tel: 0251-312 70 bibliotek-kultur@alvdalen.se

För mer info: Tel: 0251-312 70 bibliotek-kultur@alvdalen.se

Medarrangör

bIblIotekets öppettIder

dIGItalHJÄlp på bIblIoteket

bokcIrkel på bIblIoteket

Öppettider fr.o.m. v.34 
Måndag  stängt
Tisdag  13.00-19.00
Onsdag  13.00-19.00, kvällssim 19.00-20.30
Torsdag  13.00-19.00, morgonsim 07.00-09.30
Fredag-Söndag 10.00-16.00

Vi erbjuder minisim 2-3 år, simlekis 4-5 år 
och simskola från 6 år.

För anmälan samt mer information 
ring på telefonnr 0251-312 85.
OBS! Begränsat antal platser!

Kontakta oss: 
Tel: 0251-31 283  E-post: simall.ishall@alvdalen.se  Webb: www.alvdalen.se

Älvdalens Sim- och Ishall
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Höstens kursverksamhet 
börjar tisdag 3:e september.

Varmt välkommen!

Helgen vecka 35 (29/8 - 1/9) gästas vi av simläger.
Detta innebär begränsat med utrymme för 
allmänheten i stora bassängen samt att stora 
bassängen är helt uppbokad vissa tider.
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manusstopp fredag 6/9

11 september
Nästa nummer

Följande nummer av 
AnnonsKullan

  25/9, 9/10

Såg & kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910

Gäller månaden ut eller 
så långt lagret räcker.

MS 251 

NU 4590:-
ord pris 5790:-

Efter en lång fundering har vi tagit beslutet att stänga Fjäril 
Älvdalen. Nej, vi har inte gått i konkurs utan detta är ett frivil-
ligt beslut, oss emellan. Att vi ska stänga, har inget att göra med 
Er, våra kära kunder, Ni kommer alltid ha en speciell plats i våra 

hjärtan. Men om vi ska uppfylla vår dröm, måste vi lämna 
Älvdalen och flytta till en större stad med mer folk 

och en mångfald av butiker. 
Vi vill tacka alla våra kunder för dessa 6 underbara åren 

i Älvdalen. Våran sista öppet dag är den 15:e oktober. 
Alla presentkort ni fått/köpt är giltiga till det datumet. 

Med vänlig hälsning John och Annet Reijntjes

Fjäril butik i Älvdalen stänger dörren!

Fjäril

Hela Hottis
Gungar

BERGM
ANCHRIST
ER

För bokning ring: 0251-105 00

HOTELL ÄLVDALEN
LÖRDAG 28/9-2019 KL. 18-02

Kl. 18-21Buffé & Entré 400:-  
Kl. 22-02 Fest i två våningar!  

Förköp entré: 200:-, entré vid dörren 220:- 18 år, leg

BOENDEPAKET 
Boende + Mat + Entré + Frukost

1.000:-  
(del i dubbelrum) (enkelrumstillägg 300:-) 

Gilla oss på Facebook!

Välkomna!

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

info@byggv.se
0251-597330

jaktsäsong!
Hitta det mesta för jakten 
hos din lokala Bygghandel...

Termosar, Viltbackar, 
Vakuumpackare, 
Pannlampor, Frysboxar, 
Myggskydd, Strumpor e.t.c....

PG: 90 03 39-3   
BG: 900-3393
Ring Givarservice: 
020-075 17 17

alzheimersti�elsen.se Minnesvärdar 

Jag, Sissela Kyle, är en av
dom som stödjer ny svensk 
patientnära klinisk forskning
kring Alzheimers sjukdom. 
Endast forskning kan lösa 
Alzheimers gåta. 

Minnesvärd

Ge ditt bidrag idag!
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AnnonsKullan 
ditt lokala annonsblad!

Tryckt på bestruket papper - 
för syns skull...

Boka din annons redan idag!
Tel: 0251-431 31, 070-253 84 57

Mail: evylena@telia.com

nästa nummer delas ut

11 september 
manusstopp fredag 6/9

Välkomna! Följ oss gärna 
på Facebook  
och Instagram

Ammunition

Jaktkläder

Regnkläder

Kängor
Stövlar, Strumpor

Ryggsäck

Jaktradio, Hundpejl

Hörselskydd

Batterier

Kompass
Pannlampa

Jaktkniv, Yxa

Vapenrengöring

Snus

Komihåg-lista jakt

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

Vi har fyllt på med det du behöver från 
jakttider

jAktkAmpAnjeR

Swedish Hunter 2295:-
Nevada 1595:-

JaKTSTÄll från

Gulo V2 2495:-

FlanellSKJOrTOr 
från

Texas 199:-/st
Köp 2st för 349:-

JaKTKÄnGOr 
från

nyhet!
Jaktkängor från

Hunter GTX

 https://idrottonline.se/AlvdalensRK-Ridsport/

Lediga platser finns på 
HösTTErmiNENs 

ridlEkTioNEr 
för både barn och vuxna, 

både för nybörjare och 
vana ryttare, start v 34.

lediga sTallplaTsEr 
finns att hyra.

För mer information och anmälan:
ridskolan@alvdalensridklubb.se • 0251-105 25

Ungdomssektionen har 
kNaTTEridNiNg 

på lördagar 10.00
Jämna veckor start v 36. 

Föranmälan till 
070-333 79 12

Hjälp oss rädda 
de starkaste
Djurrikets kungar och drottningar behöver hjälp. Trots att de är både starka och listiga 
har de ingen chans emot ett skarpladdat gevär. I femtio år har vi arbetat med att 
förhindra dödandet i skyddade områden runt om i världen. För att sätta stopp för den 
avancerade tjuvjakten arbetar vi med myndigheter för att både skärpa lagarna och få 
dem att tillämpas. Vi jobbar också för att efterfrågan på olagliga produkter ska minska. 
Se vad du själv kan göra för att rädda de jagade djuren på wwf.se
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