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Gratistidning

Öppet 
alla dagar 

8 – 21 Olssons

Priserna gäller vecka 9 t o m 4/3

Ägg    
Dalaägg. Hel platta. 24-pack 
Frigående. S  .   Jfr pris 1:04/ägg.    
 

Ekologisk mjölk 
Arla. 1 liter. Jfr pris 12:50/lite r. 

 Fläskfi lé   Danish Crown. 
Ursprung Danmark.   Ca 570 g.   Av gris. 
  Jfr pris 39:90/kg. Max 2 köp/hushåll.     

 Fläskfi lé Fläskfi lé Fläskfi lé Fläskfi lé Danish Crown. 

   39  90 
 /kg 

3990
/kg Testa vår goda färdigmat, lagad med kärlek här i butiken! 

Välko� en!
Martin i delikate� en.

Ägg 
Dalaägg. Hel platta. 24-pack 

   25k   
förp  

25k
förp 

25k25k

   49k   
  

 2  för

49k49k49k49k
 Kaffe   Löfbergs.   450-500 g.   Gäller 
ej FAIR Mellanrost och Hela Bönor.
  Jfr pris 49:00–54:44/kg.   
Max 1 köp/hushåll.  

Öppet 
alla dagar 

8 – 21

Kom och åk 
Vasaloppet 
genom vår butik!
Vi har allt som kan ge 
dig energi till ett lyckat 
sportlov eller Vasalopp!

Ekologisk mjölk
Arla. 1 liter. Jfr pris 12:50/lite r.

Kom och åk 

  Jfr pris 39:90/kg. 

Ekologisk mjölk

  Jfr pris 39:90/kg. 

Ekologisk mjölk

   25k   
  

 2  för

25k25k25k

Dalaägg. Hel platta. 24-pack 
Frigående. S  .   Jfr pris 1:04/ägg.  

Ägg 
Dalaägg. Hel platta. 24-pack 

Öppet 

 Handla andra varor för 

minst 200 kr så får du köpa… 

Gäller ej spel, tobak, lotter och receptfria varor.
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Älvdalen

Diakonicenters Textilavdelning Tel: 0251-431 65 
Måndag 10.00-18.00, Tisdag-Torsdag 08.00-16.00 Med reservation för eventuella ändringar.

åsen

10.00  Sångstund på Furuvägen  Alfhild Selin 
11.00  Bingo i Näsets bystuga. /se annons/ 
  Arr: Näsets syförening, Träffpunkten och   
  Älvdalens församling
12.15  Lunchmusik i kyrkan. 
  Christina Wermelin Elgbro
15.15-16.30 Musikalkören övar i Brittgården   
  Ledare: Alfhild Selin

Församlingsexpedition i Brittgården Tel: 0251-431 40 
Måndag, Onsdag-Fredag 10.00-12.00

www.svenskakyrkan.se/alvdalen

3 i Fastan
söndag 4 mars

11.00  Åsens kyrkliga arbetskrets i Knutstugan.
  Alfhild Sehlin.

18.00  Stilla ro gudstjänst i kyrkan. 
  Malou Wirström,  Christina Wermelin Elgbro

Tisdag 6 mars

14.00  Gudstjänst i Åsens kapell. 
  Isabelle Danielsson, Alfhild Selin 

10.30-11.30 Vagga gunga gå i Brittgården.  
  Ledare: Malin Pettersson Lindgren, Clas Elgbro
11.30-13.00 Sopplunch i Brittgården. 
  Lena Backlund.  
13.00  Kyrkliga arbetskretsen i Brittgården
  Alfhild Selin. 
15.15-16.45 Måndagskul i Brittgården. 
  Ledare: Malin Pettersson Lindgren, Clas Elgbro 
17.00-19.30 Ungdomsgruppen i Brittgården.
  Ledare: Clas Elgbro 

söndag 11 mars

Måndag 5 mars

11.00  Andakt i Tallbacken. 
  Ulf Jonsson,  Christina Wermelin Elgbro. 
14.00  Må Bra Kören i Brittgården
  Ledare: Alfhild Selin 

Onsdag 7 mars

Måndag 12 mars

Älvdalen

Torsdag 8 mars
9.00-12.00 Öppna förskolan i Brittgården.  
  Ledare: Malin Pettersson Lindgren

Tisdag 13 mars
11.00  Musikcafé i Blybergs bystuga. /se annons/ 
  Arr: Älvdalens församling och Träffpunkten 
18.30-20.00 Öppet samtal om liv och tro i Brittgården   
  Ledare: Inga Persson       

14.00  Må Bra Kören i Brittgården
  Ledare: Alfhild Selin

Onsdag 28 februari

Midfastosöndagen
söndag 11 mars
11.00  Gudstjänst i kyrkan. 
  Isabelle Danielsson, Alfhild Selin 

Onsdag 14 mars

10.30-11.30 Vagga gunga gå i Brittgården.  
  Ledare: Malin Pettersson Lindgren, Clas Elgbro
11.30-13.00 Sopplunch i Brittgården. 
  Lena Backlund.  
13.00  Missionskretsen i Brittgården
  Alfhild Selin. 
15.15-16.45 Måndagskul i Brittgården. 
  Ledare: Malin Pettersson Lindgren, Clas Elgbro 
17.00-19.30 Ungdomsgruppen i Brittgården.
  Ledare: Clas Elgbro 

11.00  Damlunch i Brittgården. /se annons/ 
  Arr: Träffpunkten och  Älvdalens församling

Tisdag 13 mars
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Vi finns för dig...

BROTTSOFFERJOUREN
NORRA DALARNA
Tel. 0250-181 68

Stöd ÄlvdalensBaptistförsamlings ungdomsarbete och övrig verksamhet genom en gåva till 
Älvdalens Baptistförsamlings minnesfond PG 28 73 51-1 Tel. 0251-41281

Besök gärna vår hemsida  www.salemkapellet.se

Ons 28/2       13.00  Dorkas.
Sön  4/3        11.00  Gudstjänst för alla på burmesiska och svenska. 
Sön  11/3        17.00  (OBS tiden!) Lovsångsgudstjänst med Mathilda Wiklund. Servering.
Ons 14/3       13.00  Dorkas. 
     Varmt Välkomna till våra samlingar!

Lunchservering  i Salem torsdagar från kl 11.30
Besök också gärna                       Second-hand, Dalgatan 116A
Öppet onsdag-fredag kl 12-18

Evy & Lena

Nästa nr av AnnonsKullan delas ut 14/3

manusstopp fredag 9/3

Tel. 0250-400 48 • 070-628 48 14 • Moragatan 7 -  mitt i centrum
info@siljanstrafi kskola.se • www.siljanstrafi kskola.se

Moped AM + klass II
Start och info torsdag 8/3 kl 17.00

Ring för anmälan och info.

KursstartKursstart

Tel. 0250-400 48 • 070-628 48 14 • Moragatan 7 -  mitt i centrum

OBS!För kommande kurser, se även vår hemsida.

OS är slut för den 
här gången och det 
gick ju riktigt bra för 
Sverige den här gången! 
Otroliga prestationer 
som belönades med 
välförtjänta medaljer. 
Det är ju mer än vad 
vi kan säga om årets 
melodifestival. Alltså…
efter att ha snabbspolat 
igenom några deltävlingar 
i efterhand, så sitter vi 
stumma av förundran. 
När man står och svänger 
sig på scenen med en 
jättegaffel i sällskap 
med diverse dansande 
maträtter, trallande på 
något som kunde ha 
varit en schlager på 
trettiotalet, så måste 
man väl ha kommit vilse 
när man var på väg till 
”bolibompastudion”, 
om man nu inte tagit 
alldeles för många piller 
med glada gubbar på. 
För övrigt så fortsätter 
snön att falla. Ingen 
brist på den varan alltså. 
Snötäcket ligger där, 
metertjockt, till glädje 
för alla sportlovsfirare 
och såklart för alla dessa 
tappra entusiaster som 
tar sig ända från Sälen 
till Mora på skidor. Hur 
beundransvärt är inte 
det?! Vi önskar alla lycka 
till och hoppas ni får 
härliga dagar där ute i 
skidspåren. Och att ni alla 
får en välförtjänt medalj 
när ni kommer i mål, vare 
sig ni åkt en kort eller 
lång sträcka så är ni värda 
en guldmedalj! 
På återseende i mitten på 
mars. Då är det nästan 
dags för sommartid..! 

Anmäl ditt intresse till:
Diakon Isabelle Danielsson Tfn 43142 
isabelle.danielsson@svenskakyrkan.se
Ros-Mari Håmås Tfn 31245 
ros-mari.hamas@alvdalen.se

Vi gör det enklare för dig
•Flytthjälp
•Gräsklippning, röjning.
•Bortforsling av skräp       
  och sopor.
•Snöskottning m.m.

Kom ihåg...
RUT-avdrag på 
vissa tjänster!

0251- 10001
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AnnonsKullan delas ut 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.

AnnonsKullan
Ansvarig utgivare: Evy Johansen
Tryck: STUART Print
Distributör: Posten

inbjuder till årsmöte
Lördag 17 mars  kl 14.00

i Lokalen, Kyrkbyn
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 

Pannrumsgänget underhåller.
Lotterier.

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

Styrelsen

ÄlvdalenBorttappat
Har någon sett Måns?
Svartvit ungkatt. Bor på 
Andvägen 10 D 1 tr.
Ring 070-3215261 
eller 070-3127598

De nya slambilarna är vita istället för som 
tidigare orangea. 
I samband med  
entreprenörsbytet  
vill vi passa på att  
påminna om att hålla 
fri väg till era brunnar 
inför tömning samt 
märka ut var brunnen finns.  
- Röj från busk och gräs och ta  
bort hinder, som t.ex. föremål på brunnslocken. 
 
Tack för bra samarbete 
Nodava vill samtidigt tacka Hedemora Miljö/
Maserfrakt för gott 
samarbete genom 
åren.

Ny tömningsentreprenör 
för slam och fett

SUEZ Recycling, tar över tömning av slam 
från enskilda avlopp, samt fettavskiljare i 
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner från 
den 1 mars.

www.nodava.se
020-55 27 00

ÅrsmöTe 
Brunnsbergs IF
15 mars kl 18.00 

i småskolan.
Sedvanliga 

årsmöteshandlingar. 
Välkomna hälsar styrelsen! 

Vill du jobba med  
turism i Dalarna?
Vi söker sommarpersonal till 
Tourist Information i Idre och 
Älvdalen.

Läs mer och ansök på  
visitdalarna.se/jobbahososs

0251- 10001

iessn til - en gång till

Besök vår 
secOndhand-BuTik

på dalgatan 116 a
Öppet  ons-fre 10-16

Welkumin!

Det är en viktig men samtidigt lättläst bok som jag 
vill ska nå ut, säger Natalie. Boken är på 84 sidor 
och handlar om kärlek och relationer. 
Genom att dela med mig av mina egna erfarenheter 
och tankar vill jag hjälpa andra att våga stå på sina 
egna ben, samt hjälpa de som har en relation att 
förbättra den. 

Bokbeskrivning:
Känner du att du måste definiera dig med en annan 
person för att känna dig hel? Har du låg självkänsla, 
men vet inte hur du ska förändra? Tänker du mer 
på vad alla andra ska tycka istället för på vad du 
själv tycker? Den här boken är för dig som vill finna 
kraft och redskap för att bli trygg i dig själv och i en 
relation. För dig som vill skapa ett meningsfullt liv 
och hitta motivationen till att följa dina drömmar, 
oavsett om du är i en relation eller inte. För dig 
som vill våga bryta dig loss och ta dig framåt, 
starkare än någonsin.

Du hittar boken på bokus.se

Natalie Hanspers 23 år från Solvarbo, Dalarna,
har släppt en bok: ”Vad vill jag och vad är kärlek?”. 

Nästa nr delas ut onsdag 14 mars

Gör lite mer  
nytta på jobbet
Bli Vänföretag på wwf.se/vanforetag

©
 Jürgen Freund / W

W
F-C

anon
W

W
F kontrolleras av Svensk Insam

lingskontroll

AnnonsKullan

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

Minnesvärdar

alzheimersti�elsen.se

 

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

Minnesvärd

Styrelsen för Vänsterpartiet 
i samarbete med ABF

Kom till Hotell Älvdalen 
12 mars kl. 18.30 

Och lyssna till vår skolpolitiska talesman
och riksdagsman Daniel Riazat.
daniel berättar vad vänsterpartiet 
åstadkommit och om politik inför valet.
På begäran pensionsfrågan och samefrågan.

Varmt välkomna!

Daniel Riazat

Fo
to

: S
ve

rig
es

 R
ik

sd
ag

Samråd enligt miljöbalken inför  
ansökan om tillstånd för  

avloppsreningsverk 

www.nodava.se
020-55 27 00

Älvdalens Vatten och Avfall AB avser att ansöka om 
tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken för ombyggnad 
och drift av avloppsreningsverket i Mjågen, Älvdalens 
kommun.  
Reningsverket planeras bl.a. att kompletteras med ett 
biologiskt reningssteg. Vidare planeras även anslut-
ning av avloppsreningsverken i Brunnsberg, Åsen 
och Evertsberg till Mjågen, i syfte att åstadkomma en 
mer strategisk och långsiktig avloppslösning för hela 
området. 

Prövningen av en tillståndsansökan omfattar en rad 
moment som syftar till att ge berörda parter möjlighet 
att påverka beslutet. För närvarande genomför Älvda-
lens Vatten och Avfall AB samråd i ärendet. 

Skriftliga synpunkter önskas senast den 30 mars 2018.
Adress: Lina Sultan, Ramböll Sverige AB, 611 32 Nyköping
E-post: lina.sultan@ramboll.se

Mer information och samrådshandlingar finns på 
www.nodava.se/?q=node/446
För papperskopia kontakta  
Nodavas kundservice!

Bilder från det stora sarkofagdraget:
alvdalsfoto.se/sd.htm

Var det bara valfläsk?
Samla till en bukett rosor!

 Skolbygget i Älvdalens kyrkby 
 invigs den 9 mars. 
 Nu återstår två etapper.
 
 Delade turer inom vård & omsorg 
 är borttagna, enligt personalens 
 önskemål.
 
 Vi har ordnat så att vi i dag har 
 öppna möten mellan politiker och  
 medborgare vid olika tillfällen i 
 våra huvudorter genom vad vi 
 kallar medborgardialog.

Socialdemokraterna i
Älvdalens kommun.
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Torsdag 8 mars 18.00 
i Näsets Bystuga

Frågor som kommer att diskuteras/informeras om är:
	 •	Aktuell	fiberinformation	för	byarna	Rot,	
   Holen, Liden, Klitten och Näset.
	 •	Motordriven	verksamhet	på	Nässjön.	

Medverkande:
Älvdalens Kommun: Kommundirektör Stefan Linde, 
Statsnätsansvarig Jan Eriksson, 
Demokratisamordnare Tomas Nord.
River	Valley	Racing:	Mikael Persson.
Älvdalens Halkbaneförening: Linus Zetterman.

informerar
Älvdalens kommun   

Älvdalens Kommun bjuder in till
ÖPPET MÖTE

Älvdalens kommun 
0251-31300
kommun@alvdalen.se

Alla intresserade är välkomna! 
Kaffe och smörgås serveras.

Älvdalens Färghandel
Dalgatan 89, Telefon: 0251-41800
Öppet: vardagar 9-18, lördag 10-13

www.nordsjoideodesign.se

Gäller 2-10 mars 2018

Torsdag 8 mars 19.00  Hotell Älvdalen                        

Välkomna!

Biljettpriser:
Ord. 250:-, medl. i Welest/scenpass 200:-, ungdom upp till 26 år 125:-                                           

Kvällsbuffé för den som vill från 18.00, 95:-  
Biljetter: Hotell Älvdalen 0251-105 00, Kommunens kontaktcenter 0251-313 00

Arrangörer: Kulturföreningen Welest och ABF

Stöd gärna 
Cruisingen Stannar 
genom att köpa våra 

dekaler och T-shirts på

  www.sweoil.se

Arne Eriksson 
070-218 40 49

Jag erbjuder allt inom timring, 
såväl nyproduktion som renovering 
av befintliga timmerbyggnader. 
Arbetet utförs fackmannamässigt 
med högsta kvalitet till 
konkurrenskraftiga priser.
Jag erbjuder eldpallkojor, slogbodar, 
timmerbord samt hjälper er gärna 
att förverkliga era egna idéer inom 
detta område.

Besök gärna min Facebooksida  Brunnsbergs timringskultur för mer information.
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JUST NU!
50 månader
räntefritt!

50 månaders räntefri delbetalning vid köp av 
valfritt Bäcklundakök senast 18 mars 2018.

Sveriges snabbaste kök? 
Vi kan leverera ett komplett kök på 3–5 dagar.

Kök på bilden: Grå matt lucka 25.128 kr
Priset avser skåp, gavelsidor, sockel, bänkskivor och handtag enligt bilden.  
Priset är exkl. belysning, diskho, blandare, vitvaror och leverans.

TA TRE, 

BETALA 
FÖR TVÅ!

Gäller Husqvarnas  
inbyggnadsvitvaror, vid  
köp av Bäcklundakök*

50 månader räntefritt. Uppläggningsavgift 695 kr och aviavgift 30 kr/månad, dvs total kreditkostnad 2 195 kr. Exempel vid ett kreditköp 
på 30 000 kr: Du betalar i genomsnitt 644 kr/månad i 50 månader för att vara slutbetald när den räntefria perioden upphör. Effektiv ränta 
10,14% (jan 2018) förutsatt att hela köpbeloppet återbetalas inom räntefri period. Lägst månadsbelopp att betala under räntefri period 
är 100 kr. Efter räntefri period gäller: Du betalar lägst 1/24 av skuldsaldot inkl. räntor och avgifter, dock lägst 150 kr/månad. Aviavgift f. n. 
30 kr/månad. Årsräntan är rörlig och f. n. 19,95% (jan 2018). Kreditavtalet löper tills vidare. Kreditgivare Santander Consumer Bank. För 
fullständiga villkor, prata med personalen i butiken.

* Vid köp av Bäcklundakök för mer än 25.000 kr kan du välja tre Husqvarna 
inbyggnadsvitvaror men betala för bara två (den billigaste varan för 0 kr). 
Erbjudandet gäller 19 feb–18 mars 2018 och kan användas endast en gång per kök. 
Gäller bara Husqvarna-produkter från vårt lager. Läs mer på elon.se

- Stilren, nordisk design. 

- 25 års funktionsgaranti.

- Certifierade butiker och medarbetare – 
professionell hjälp när du ritar, beställer  
och bygger.

- Platta paket ger enkel hantering.

- Vi kan alltid erbjuda hemleverans, 
montering och installation av ditt nya kök.

- Fråga din butik eller läs mer på elon.se  
om delbetalning.

Öppettider: 
Mån-Fre 7-17
Lördag 9-13

NYHET

Älvdalen
Andvägen 13  •  0251-597330

Öppet mån-fre 9-18

Nyinkomna 
mattor

-50% RYOR

TORSDAG 8/3 KL. 19-21 
Med berättelser, sånger och en galen kabaré  
tas du med på en överraskande resa genom  

hemliga uppgörelser och maktkamp.

Entré: 250:- 
Medlem, Scenpass, Pensionär 200:- 

Ungdom under 25 år 125:-
Kvällens middag: 95:- 

För biljetter & bordsbokning   
kontakta Hotell Älvdalen 

 0251-105 00 

- LUNCH -
Mat lagad med omsorg och 

 mycket kärlek! 
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

- CATERING/FEST/
BRÖLLOP -

Hotell Älvdalen hjälper dig  
hitta den rätta känslan! 

På Hotell Älvdalen har vi många  
års erfarenhet av fester och  

arrangemang. Du berättar om  
dina önskemål och förväntningar 

och vi uppfyller dem! 

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

VÄLKOMMEN 
TILL HOTTIS!

I RESTAURANGEN

HYR VÅRA  
RELAX

60:-/tim/pers
- bubbelpool -  

- bastu - dusch - 

- Spa-kit från Maria 

Åkerberga, 229:- 
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Priserna gäller i Coop Konsum Älvdalen t.o.m. 2018-03-04 eller så långt lagret räcker.

Tel: 010-7474 750Öppet alla dagar 9-20

Welkumin!

2 för

20:-

/st1990

Siljans Chark 
Rökt Skinka 120 g

Siljans Chark 
Gulaschsoppa 
500gr

Ballerina Original 190gr

RevBen 
grillade i butik

Siljansgrill 4-pack
/st2690

/st1990

6990
/kg

utser en jury som gör en gallring bland de nominerade för att 
hitta ett antal intressanta kandidater.  

Vår samarbetspartner UC och Företagarna Region och Riks  
kontrollerar att de mätbara kriterierna är uppfyllda.

2017 Älvdalens Kommun

Delas ut till en företagare som utfört en prestation i sin kommun 
och som fungerar som en förebild för andra företagare. För att 
bli nominerad till utmärkelsen Årets Företagare skall följande 
kriterier uppfyllas:· Inneha ett betydande ägande av företaget.· Aktivt driva företaget.· Genom gott ledarskap vara en god förebild och  

ambassadör för företagare.· Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam  
på ett sätt som bör premieras. · Ha uthållig god lönsamhet. · Inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar.

SÄRNA IDRE GRÖVELSJÖN&ÄLVDALEN

Var med och nominera Årets Företagare 2017 på din ort!  
Nomineringen skickar du senast den 31 mars 2018 till: 

Lis Karlsson på Näringslivskontoret, lis.karlsson@alvdalen.se

AnnonsKullan

Nästa nummer av AnnonsKullan delas ut 14 mars
Manusstopp fredag 9/3


