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Gratistidning

Urval av veckans annonser

Handla lokalt, det 
vinner vi alla på!

En stenhård timme i Porfyrens 
tecken och musikunderhållning
Tisdag 24 april 2018 kl 16.00 
i Porfyrmuseet   (OBS tiden)

Alla varmt välkomna!
Kostnad 80:-/person entré 
kaffe och smörgås ingår.

Föredrag om Älvdalsporfyr av Marit NorinMusikunderhållning av 
Mats Olén & Kalle Jönsson

DÄCKSKIFTE 300:-

Daniel 076-813 77 01 d.fornstedt@hotmail.com

www.bfcgarage.se

Windforce 
Catchpower 

Pris från: 
195/65-15    610:-/st
205/55-16    615:-/st 
225/45-17    695:-/st
225/40-18    820:-/st

Nokian HAKKA 

Pris från: 
195/65-15     920:-/st 
205/55-16    1120:-/st
225/45-17    1540:-/st
225/40-18    1790:-/st 

Vi erbjuder däckhotell för 800:-/säsong
Inkl. skifte, översyn, handtvätt, balansering och säker förvaring.

Monterat & klart!

Björkved & Blandved 

enligt era önskemål.

all ved är avverkad under vintern 17/18

Minst 15 kubik = FrI FrakT

(inom 12 mils avstånd från Älvdalen)

Ved i Blyberg

Beställ din ved nU

Finns även möjlighet till delbetalning.

Kjell 076-800 89 96

J.A Småmaskiner
Service och reparationer på de flesta småmaskiner:

*Gräsklippare    *Snöslungor
*Röjsågar/Trimmer   *Motorsågar
*Även fyrhjulingar,mopeder,
  släpvagnar och mindre båtmotorer

Alltid fast pris på service. Många års erfarenhet av branschen.

Välkommen att besöka mitt nystartade företag på:    
Vasaloppsvägen 1367 Evertsberg
Måndag - Fredag 10:00 - 18:00 eller enl. ök.

073-0916012     ja.maskiner@gmail.com

Besök gärna min facebooksida J.A Småmaskiner för mer info.

Öppningserbjudande10% på all service under april månad!

- 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!

HYR VÅRA  
RELAX

60:-/tim/pers
- bubbelpool -  

- bastu - dusch - 

- Spa-kit från Maria 

Åkerberga, 229:- 

Plats för adress, öppettider mm. Da skoles aut qui 
doluptaposa sequatectur mo mos comnis
sequi net, voluptatiam volenim olorem iusant ped 
quas ut quata nimaioriae elit minctem et
sitem ilibus a dio voluptatiam volenim.

Plats för logo

e B-C  d B a 68-69dB

SÄKERHET FRÅN FÖRSTA 
TILL SISTA MILEN  

- DET NORDISKA SOMMARDÄCKET(1)

(1) Vid första och sista milen (sista milen motsvarar 2 mm mönsterdjup), 
på dimension 205/55 R16 91H, ligger MICHELIN CrossClimate+ över 
gränsvärdet i den Europeiska förordningen R117 gällande grepp på vått 
underlag vid test mot vinter- och sommardäck.

Köp dina Michelin och BFGoodrich däck hos 

Heeds Bil och Vulk AB
Snickarvägen 7 • 796 30 Älvdalen

Tel 0251-10800    

Köp dina Michelin och BFGoodrich däck hos 

Heeds Bil och Vulk AB
Snickarvägen 7 • 796 30 Älvdalen

Tel 0251-10800    

e A-C dA-B a- b 68-70dB

Plats för adress, öppettider mm. Da skoles aut qui 
doluptaposa sequatectur mo mos comnis
sequi net, voluptatiam volenim olorem iusant ped 
quas ut quata nimaioriae elit minctem et
sitem ilibus a dio voluptatiam volenim.

Plats för logo

SÄKERHET FRÅN FÖRSTA 
TILL SISTA MILEN (1)

NYHET

(1) Första och sista milen (sista = 2 mm mönsterdjup), på dimension  
205/55 R16 91V MICHELIN PRIMACY 4, ligger över miniminivån för  
våtgrepp enligt den europeiska föreskriften R117.  

ord pris 8490:-

MS 261 

NU 6990:-

Såg & Kedjeservice

Hagalundsvägen 1• 0251-10910
Gäller endast så 

långt lagret räcker.

MS 251 

NU 3990:-
ord pris 5790:-

FÄRNÄS BYGDEGÅRD

 
Hela sommaren tom september!FM-sändare 107,9 MHz

Vi spelar ut minst 28000:- !

PREMIÄR 

25 APRIL

Tel: 072-216 88 90  från kl 17.00Färnäs Bingoallians

DRIVE-IN-BINGO

Varje onsdag 
kl 19.00
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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.

10.00  Sångstund på Furuvägen  Alfhild Selin
15.15-16.30 Musikalkören övar i Kyrkan.   
  Körledare: Alfhild Selin, Isabelle Danielsson
15.30-16.30 Luciakören övar i Brittgården.   
  Körledare: Christina Wermelin Elgbro.  

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

www.svenskakyrkan.se/alvdalen

Tisdag 17 april

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 

Måndag 16 april

11.00  Andakt i Tallbacken. 
  Ulf Jonsson,  Christina Wermelin Elgbro.
14.00  Må Bra Kören i Brittgården
  Körledare: Alfhild Selin
19.00-21.00 Kyrkokören övar i kyrkan.   
  Körledare: Christina Wermelin Elgbro.

Onsdag 18 april

Älvdalen

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

3 i Påsktiden
Söndag 15 april

11.00  Musikcafé i Näsets bystuga. 
  Arr: Träffpunkten och  Älvdalens församling

11.00  Dam och herrlunch i Brittgården.  
  Arr: Träffpunkten och  Älvdalens församling
14.00  Må Bra Kören i Brittgården
  Körledare: Alfhild Selin
19.00-21.00 Kyrkokören övar i kyrkan.   
  Körledare: Christina Wermelin Elgbro. 

11.00  Gudstjänst i kyrkan. 
  Ulf Jonsson,  Christina Wermelin Elgbro

14.00  Må Bra Kören i Brittgården
  Körledare: Alfhild Selin
19.00-21.00 Kyrkokören övar i kyrkan.   
  Körledare: Christina Wermelin Elgbro.

åSen

11.00  Åsens kyrkliga arbetskrets i Knutstugan.
   Alfhild Selin.

15.15-16.30 Musikalkören övar i Brittgården   
  Körledare: Alfhild Selin, Isabelle Danielsson
15.30-16.30 Luciakören övar i Brittgården.   
  Körledare: Christina Wermelin Elgbro. 
18.30-20.00 Öppet samtal om liv och tro i Brittgården   
  Ledare: Inga Persson

Tisdag 24 april

Onsdag 11 april

Tisdag 24 april

Torsdag 12 april

Torsdag 19 april
9.00-12.00 Öppna förskolan i Brittgården.  
  Ledare: Malin Pettersson Lindgren
17.30-18.30 Kvällsmässa i kyrkan. 
  Malou Wirström,  Christina Wermelin Elgbro.  
4 i Påsktiden
Söndag 22 april
11.00  Mässa i kyrkan. 
  Ulf Jonsson,  Alfhild Selin.

Måndag 23 april

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 

/se annons/ 

Onsdag 25 april

nOrnÄS
3 i Påsktiden
Söndag 15 april

14.00  Gudstjänst i Nornäs kapell. 
  Ulf Jonsson,  Christina Wermelin Elgbro

Tisdag 17 april
11.00  Bingo i Nornäs bygdegård. 
  Arr: Träffpunkten och  Älvdalens församling

/se annons/ 

Församlingsexpeditionen är stängd Valborgsmässoafton 30/4. 
Välkommen åter onsdag 2/5
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Evy & Lena 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 11/4       13.00  Dorkas - besök av “Open doors”.
Sön  15/4        11.00  Andakt, samtal och församlingsmöte. Servering.
Lör  21/4 15.00  Scouterna inbjuder föräldrar och församling till invigningshögtid.  
             (Scouterna träffas i Salem kl 10.00) OBS! Lördag!
Sön  22/4 18.00  Kulturkväll vid brasan - Ingvar Skeppstedt och Kersti Vikström 
              läser och berättar om hjältemod i vardagen.
Ons 25/4       13.00  Dorkas.
              Varmt Välkomna till våra samlingar!

Lunchservering  i Salem torsdagar från kl. 11.30
Besök också gärna                       Second-hand, Dalgatan 116A
Nya öppettider!  onsdag 10-18, torsdag-fredag kl 10-16

Åk gratis med skidbuss på lördagarna 21 & 28 april till Idre Fjäll.
Det finns 52 sittplatser, först till kvarn får först mala…
Anmälan med epost till marirustad@hotmail.com 
I anmälan skall namn, klass och påstigningsplats anges. 
Anmälan till bussen bekräftas i vändande epost.
OBS! Föranmälan är ett krav för att kunna åka med.

Socialdemokraterna i Älvdalens kommun bjuder på färden, 
men deltagande sker på målsmans ansvar!

Tider:  Älvdalen, jvgstn (busstn) 07.00
 Älvdalen, hpl norra byn 07.05
 rot busshpl 07.10
 Brunnsberg busshpl 07.15
 åsen bystugan 07.20
 Särna Konsum 08.10 
 Särnaheden på krönet 08.20
 återresa från Idre Fjäll kl 17.00

OBS! Ungdomar från Gröveldalen och Idre (med ev. utbyar förstås) 
åker med ordinarie buss 396 och får ersättning mot 
enkelbussbiljetter/-kvitto, om man inte redan har giltigt busskort. 
Ingen anmälan nödvändig. 
 avgång STF Grövelsjön kl 08.30
 Idre Samegården kl 09.06
 åter från Idre Fjäll kl 16.33 
OBS! Bekräfta själv tider och mellanhållplatser 
för 396 på Dalatrafiks hemsida eller app.  

Ev  frågor & info: 
Mari Rustad 070/634 0218
Stig Olsson 076/819 8246

          Väl mött i pisten!

GRATIS SKIDBUSS 
för skolungdomar åk 7, 8, 9 i Älvdalens kommun!

en stenhård timme i Porfyrens 
tecken och musikunderhållning

Tisdag 24 april 2018 kl 16.00 
i Porfyrmuseet   (OBS tiden)

Alla varmt välkomna!
Kostnad 80:-/person entré 
kaffe och smörgås ingår.

Föredrag om 
Älvdalsporfyr av 

Marit Norin

Musikunderhållning av 
Mats Olén & Kalle Jönsson

Vilken härlig påskhelg vi 
fick. Solen strålade över 
hela landet.Sen blev det 
stopp. Våren är verkligen 
försenad i år och vi får 
fortsätta att kura inomhus 
om vi inte vill åka skidor 
tills vi stupar. I djurlivet 
verkar de däremot inte bry 
sig så mycket hur vädret är. 
Fåglarna kvittrar för glatta 
livet och i Norrland har 
björnen setts yrvaket lufsa 
omkring i den meterdjupa 
snön. Lite för tidigt även 
om det vore barmark. 
Vad ska vi skylla den sena 
våren på egentligen? 
Varför får vi inte slippa 
ur vinterns grepp? Vi 
vill inte gå i mössa och 
ull-underställ längre! Är 
det vårfru-dagens fel? 
Enligt bondepraktiken, 
som annars aldrig brukar 
stämma nåt vidare, så ska 
det vara frost i fyrtio dagar 
om det fryser natten till 
den dagen. Och det är vi 
ganska säkra på att det 
gjorde, för det känns ju 
som det varit minst minus 
tjugo grader sen julafton 
ungefär. Så nu kanske till 
och med bondepraktiken 
stämmer. Ur led  är tiden. 
Vi kan i alla fall inte 
komma ihåg att vi hörde 
någon åsksmäll i mars. 
Hade vi gjort det så vore 
det snö att vänta i maj. 
Inte alls kul, det känns ju 
som att det räcker med 
den som troligtvis ligger 
kvar även då. Nu ska vi 
inte dystra ner oss i det här 
längre. Positivt tänkande 
är väldigt bra sägs det och 
nu får vi tänka som så, 
att vi har ju något att se 
fram emot istället! Våren, 
sommaren, den nya skolan 
som sakta men säkert 
byggs fram och snart en 
spännande nyöppning av 
skobutiken här i Älvdalen. 
Mycket som är på gång här 
mellan snödrivorna..! På 
återseende om två veckor. 
Då hoppas vi att det tinat 
fram någon liten plätt av 
gräsmattan trots allt. 

    Ha de! 
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AnnonsKullan delas ut till hushåll i Älvdalen, Särna, Idre, Sälen. Lillhärdal, Våmhus och delar av Mora. 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

KYRKBYNS SAMFÄLLIG-
HETSFÖRENING 

kallar till åRSSTÄMMA 
i Lokalen 

tisdagen den 17 april 18.00
Ärenden enligt stadgarna § 15.

Välkomna önskar styrelsen

Blybergs 
samfällighetsförening
Kallelse till årsstämma

Onsdagen den 25 april 2018 
klockan 19.00 Blybergs bystuga

Klockan 18.45 registrering 
av röstberättigade

Ärenden enligt stadgarna
Kaffe

Årsredovisningshandlingar 
finns tillgängliga hos kassören 

och i bykontoret 
Styrelsen

Karlsarvets 
samfällighetsförening

har åRSMÖTE
i bystugan

fredag 27 april 2018 kl 19.00
Ärenden enligt stadgarna

Välkomna!
Styrelsen

ÅrsMöte
Nornäs 

samfällighetsförening
i bygdegården

onsdag 25 april kl 18.00
Välkomna!
Styrelsen

KallelSe 
ordinarie årsstämma 

Särna-Idre 
sockenförening

Tisdag 15 maj 2018 kl 19 
på Besparingsskogens 

kontor Särna 
Stämmohandlingar på SIB kontor. 

Stadgeändring på förslag.    
       Välkomna!      

                       /Styrelsen

Kom och fynda! Kläder, babysaker, inredning, 
gravidkläder, vagnar, leksaker, sport m.m.

lördag 21/4 kl 10-15  &  Söndag 22/4 kl 10-12
Barnprylsmarknad i Klittens bystuga

Lekhörna och fikaförsäljning. 
Mjölkfritt, glutenfritt och sockerfritt alternativ finns. Välkomna!

Siv Holms Begravningsbyrå • Dalgatan 76c, 796 31 Älvdalen • 0251-105 10

Anmälan till minnesstunder eller att 
lämna en minnesgåva kan göras på 
www.sivholmsbegravningsbyra.se

Förändrade öppettider
Från och med vecka 16 har vårt kontor i Älvdalen öppet 

helgfria Måndagar och Torsdagar mellan kl. 10-13
Tiderna avser enbart öppettider och besök kan med 

fördel bokas på andra dagar och tider.

Per telefon tar vi emot bokningar och beställningar 
mellan 10 -16.45 alla helgfria vardagar.
0251-105 10 är även numret Ni ringer 
för brådskande hjälp kvällar och helger.

Siv Holm

Kallelse till åsens 
Samfällighetsförenings

årsmöte/stämma 
i åsens Bystuga.

torsdag 26 april 2018
kl 19:00

Stämmohandlingar finns att 
hämta på Åsens hemsida 

www.elfdalsasen.com
den 12 april.

I anslutning till detta 
kommer också årsmöte i 

stipendiefonden att hållas.
Välkomna, Styrelsen

Vi behöver bilen i Älvdalen!

ÄLVDALEN

Vi tycker bara att vi kan tanka annat  
och tillverka det här!

Älvdalens Kommunbyaråd 

Kallelse till årsmöte
i Kyrkbacksgården Särna

Söndagen den 6 maj 2018  kl. 10.30
Du som bor i byarna inom Älvdalens kommun 
inbjuds till samtal och information om hur vi 

tillsammans ska utveckla servicen till oss själva.

Program:
10.30 Fika
11.00 Information om Älvdalens arbete med kommunens  
 serviceplan som skall spegla tillgången på din  
 önskade service.
 Ing-Marie Bergman, Älvdalens kommun och 
 Sigrid Larsson, Hela Sverige ska leva, tar hand om 
 dina önskemål om service.
12.30 Lunch
13.00 Årsmöte
 Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
 Ändring av stadgar.

Du som vill komma, ring, sms:a, eller skicka epost till 
nadanstående nummer. Kom även om du inte meddelat! 
Vi vill bara veta ungefär hur mycket fika och mat vi ska fixa, 
vi tänkte ju bjuda dig och alla som kommer på god förtäring.

070-5959377    leo.projektcenter@gmail.com
070-3877665    molly.jensen@gmail.com

Välkomna!

Styrelsen för kommunbyarådet i Älvdalens kommun 
och Hela Sverige ska leva

 ©
 M
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WWF Panda Planet
Sajten för unga som gillar djur och natur.  
www.pandaplanet.se

W
W

F kontrolleras av S
vensk Insam

lingskontroll

Nyfiken på Autism?
Välkommen till vår hemsida 
www.autism.se
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Kulturpristagare 2018
Vem vill du se som årets kulturpristagare 

i Älvdalens kommun?
Välkommen med ditt förslag, gärna med motivering, 
senast 1 maj   Skickas till:
Älvdalens kommun, Box 100, 796 22  Älvdalen 
eller via mail kommun@alvdalen.se
Kulturpristagaren utses av Kommunstyrelsen. 
Priset kan endast tilldelas personer som är bosatta 
i eller har anknytning till Älvdalens kommun.

Kultur och Fritid

Älvdalens kommun
                        informerar

Sommarlovsaktiviteter
Älvdalens kommun vill erbjuda barn i åldrarna 6-15 år 
gratis sommarlovsaktiviteter. Vill du och din förening/

organisation vara med och hjälpa till att ordna aktiviteter 
under veckorna 25-28 mot en viss ersättning? Hör av er 
till kommunens kontaktcenter, tfn: 0251 - 313 00, e-post: 
kommun@alvdalen.se, senast 13 maj med uppgifter om 

vilken aktivitet, datum och tid, vilken ålder och plats. 
Annonsering av programmet för sommarlovsaktiviteterna 
kommer att presenteras på kommunens hemsida, sociala 

medier, anslagstavlor och i lokala annonstidningar.
Håll utkik!

 
Boka höstens tider i kommunens 

idrottsanläggningar
Önskemål ska vara kommunen tillhanda, på anvisad

blankett, senast 1 juni.
För mer information och blankett, se kommunens hemsida.

 
GDPR, nya dataskyddsförordningen 

Dalarnas idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna
bjuder in till informationsträff.

Torsdag 26 april kl. 18.00 i Älvdalens simhall, 
för mer information se kommunens hemsida.

Har du frågor kontakta:
Älvdalens kommun, kontaktcenter
Tel: 0251 - 313 00
e-post: kommun@alvdalen.se

Träffa kommunalrådet!
Välkommen att över en kaffekopp träffa 
kommunalrådet Peter Egardt för att ställa frågor, 
komma med bra idéer eller synpunkter 
på kommunens verksamhet.

Älvdalens nya bibliotek

Varmt välkommen!

Torsdag 19 april  kl 16-18        

DÄCKSKIFTE 300:-

Daniel 076-813 77 01 d.fornstedt@hotmail.com

www.bfcgarage.se

Windforce 
Catchpower 

Pris från: 
195/65-15    610:-/st
205/55-16    615:-/st 
225/45-17    695:-/st
225/40-18    820:-/st

Nokian HAKKA 

Pris från: 
195/65-15     920:-/st 
205/55-16    1120:-/st
225/45-17    1540:-/st
225/40-18    1790:-/st 

Vi erbjuder däckhotell för 800:-/säsong
Inkl. skifte, översyn, handtvätt, balansering och säker förvaring.

Monterat & klart!

Björkved & Blandved 
enligt era önskemål.

all ved är avverkad under vintern 17/18

Minst 15 kubik = FrI FrakT
(inom 12 mils avstånd från Älvdalen)

Ved i Blyberg
Beställ din ved nU

Finns även möjlighet till delbetalning.

Kjell 076-800 89 96

Nästa nr av 

AnnonsKullan 

delas ut 25/4 
manusstopp fredag 20/4
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Pär Holmgren, för många känd som 
tidigare meteorolog på SVT, höll på 
onsdagen 28 mars en mycket välbesökt 
föreläsning om klimatförändringarna 
på Lomkällan i Särna. Föreläsningen 
lockade över 50 åhörare och flera 
personer hade åkt långt för att lyssna 
till Pärs kunskaper. Innan föreläsningen 
fanns möjlighet att äta klimatsmart 
soppa med bröd. 

Pär Holmgren lämnade SVT för att 
kunna arbeta mer intensivt med 
sitt engagemang för klimat- och 
hållbarhetsfrågor. Jag hade aldrig 
kunnat se mina barn i ögonen om jag 
hade valt att vara kvar och peka på 
väderkartor, berättade Pär. Jag ville vara 
med och göra något åt den ohållbara 
utvecklingen. Sedan ett par år arbetar 
Pär Holmgren som naturskadespecialist 
hos Länsförsäkringar. Naturskador 
ökar på grund av mer extrema 
väderförhållanden, något som följer i 
klimatförändringarnas spår. 

Publiken fick fakta kring jordens 
uppvärmning, ökande halter koldioxid 
i atmosfären och stigande hav. Vi 
överutnyttjar jordens resurser och 
lever idag som att vi har tillgång till 1,7 
jordklot. Vi är den första generationen 

Välbesökt klimatföreläsning inledde 
påsken på Lomkällan, Särna

Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt! När det gäller klimatförändringar finns ingen gråzon, 
utan vi måste välja riktning. Frågan vi måste ställa oss nu är – vill vi göra det bättre eller sämre för 
kommande generationer?

Kvällens föreläsare Pär Holmgren tillsammans med Sofia Tiger, naturum Fulufjället, 
Sofia Möller Skog, Folkuniversitetet Dalarna samt Sebastian Kirppu, naturum Fulufjället.

Pär Holmgren lockade stor publik.

som inte förbättrar våra barns 
möjligheter och framtid. Förr ville 
man lämna över sina ägor till nästa 
generation med ett tjockare mullager i 
jorden, med ökade förutsättningar för 
mättande skördar. Nu lever många på 
lånade pengar, för att köpa saker de inte 
behöver. Det här måste bli en parentes i 
människans utveckling!

Biologisk mångfald är naturens 
försäkring mot klimatförändringar, så 
det är viktigt att vi bevarar naturliga 
miljöer och motverkar den artutrotning 

som sker.  Vi måste värdesätta de 
ekosystemtjänster som naturen ger. 
Naturliga skogar binder till exempel 
mycket koldioxid. Sebastian Kirppu, 
naturum Fulufjället kunde bekräfta det 
Pär sa med sina kunskaper om skog och 
betydelsen av att bevara äldre skogar.

Arrangörer för kvällen var 
Folkuniversitetet Dalarna tillsammans 
med naturum Fulufjället och Dalarnas 
Försäkringsbolag. Folkuniversitetet har 
ett tydligt uppdrag att tillgängliggöra 
aktuell forskning för allmänheten. 
Föreläsningen är ett av flera 
arrangemang som görs i samarbete 
med naturum Fulufjället under året.

Det fanns gott om tid att ställa frågor i 
slutet av föreläsningen. Pär fick frågan 
om han ser positivt eller negativt på den 
framtida utvecklingen. Pär svarade att 
han är positiv och att vi har så mycket 
kunskap för att förändra framtiden och 
göra den mer hållbar. Ännu är det inte 
för sent. Det minsta vi kan göra är så 
mycket som möjligt!

Insänt av Sofia Möller Skog, 
Folkuniversitetet Dalarna
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Plats för adress, öppettider mm. Da skoles aut qui 
doluptaposa sequatectur mo mos comnis
sequi net, voluptatiam volenim olorem iusant ped 
quas ut quata nimaioriae elit minctem et
sitem ilibus a dio voluptatiam volenim.

Plats för logo

e B-C  d B a 68-69dB

SÄKERHET FRÅN FÖRSTA 
TILL SISTA MILEN  

- DET NORDISKA SOMMARDÄCKET(1)

(1) Vid första och sista milen (sista milen motsvarar 2 mm mönsterdjup), 
på dimension 205/55 R16 91H, ligger MICHELIN CrossClimate+ över 
gränsvärdet i den Europeiska förordningen R117 gällande grepp på vått 
underlag vid test mot vinter- och sommardäck.

Köp dina Michelin och BFGoodrich däck hos 

Heeds Bil och Vulk AB
Snickarvägen 7 • 796 30 Älvdalen

Tel 0251-10800    

J.A Småmaskiner
Service och reparationer på de flesta småmaskiner:

*Gräsklippare    *Snöslungor
*röjsågar/Trimmer   *Motorsågar
*Även fyrhjulingar,mopeder,
  släpvagnar och mindre båtmotorer

Alltid fast pris på service. Många års erfarenhet av branschen.

Välkommen att besöka mitt nystartade företag på:    
Vasaloppsvägen 1367 Evertsberg
Måndag - Fredag 10:00 - 18:00 eller enl. ök.

073-0916012     ja.maskiner@gmail.com

Besök gärna min facebooksida J.A Småmaskiner för mer info.

ÖppningSerBjuDanDe10% på all service under april månad!

ord pris 8490:-

MS 261 

nU 6990:-

Såg & Kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910

Gäller endast så 
långt lagret räcker.

MS 251 

nU 3990:-
ord pris 5790:-

- 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!

HYR VÅRA  
RELAX

60:-/tim/pers
- bubbelpool -  

- bastu - dusch - 

- Spa-kit från Maria 

Åkerberga, 229:- 

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

AnnonsKullanAnnonsKullan -ditt lokala 
annonsblad-

Nästa nummer delas ut 25 april
Manusstopp fredag 20/4
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FRAMTIDSUTSIKTER
Älvdalens kommun tar fram en ny översiktsplan.

Kontakta ossTräffa oss

Läs mer på: alvdalen.se
Planen är ute på samråd till 30 april 2018 och vi vill höra dina synpunkter.

Se planen
Älvdalens kommun, kontaktcenter
Tel: 0251-313 00
E-post: kommun@alvdalen.se

alvdalen.se
Kontaktcenter Älvdalen
Biblioteket Särna
Kommunhuset Idre

27 mars 19:00-21:00 Församlingshemmet Särna
28 mars 19:00-21:00 Lodjuret Idre
11 april 19:00-21:00 Hotell Älvdalen Älvdalen

FÄrnÄS BYGdeGård

 
Hela sommaren tom september!

FM-sändare 107,9 MHz

vi spelar ut minst 28000:- !

PreMIÄr 

25 aPrIl

Tel: 072-216 88 90  från kl 17.00
Färnäs Bingoallians

drIve-In-BInGO

varje onsdag 
kl 19.00

Älvdalens Kommun                                                             
Coop Konsum Älvdalen 
Älvdalens Besparingsskog                                                   
Knuts Bygg AB
Ulf Svensson Wasa skogsförvaltning                                
Älvdalens Färghandel
Fiskarhedens trävaru AB                                                    
Emmas Optik
Morakniv                                                                               
Salong Hårkällan
HT-konsult Jan Hurtig                                                          
Älvdalens Skogsentreprenad
Svedlunds skogstjänst AB                                                   
Bills Byggservice
Dahlbergspojken AB                                                            
Kittan & Lidens Bystugeförening
Birgittas Hårklipp                                                                 
Kittan & Lidens Samfällighetsförening
Siljan skog AB                                                                       
Johanna Malms Flora AB
Stora Enso                                                                            
PW  Plåt
Såg & Kjedjeservice                                                             
Lindab 
BillerudKornäs                                                                      
Synums Tryck & Reklam
Pressmaster AB                                                                   
Gullbergs Måleri
Dalgatan 118                                                                      
HS Sjöberg Ur & Guldsmed AB
Skistart                                                                                   
Hotell Älvdalen
Heddata                                                                                 
Gustafssons Däck & Sten AB
Fjäril i Älvdalen                                                                     
Erja Mur & Kakel AB

Stort TACK till alla sponsorer
 vid Älvdalsnappet 2018

    Älvdalens SFK
Erikssons Buss                                                                      
Älvdalens Nya Bildelar AB
Pizzeria Roma                                                                       
Kjell Halvarsson Byggservice AB
Idre Grillen                                                                            
Morins Bageri & Centrum Spel
Pistons Motor                                                                       
Porfyrcenter i Dalarna 
Wibergs Möbler                                                                   
Kjell Hellströms Fiske
Älvdalens Sportcenter                                                         
Bennys Mark
Miljönären Måleri                                                                 
Nya Byggvaruhuset  i Älvdalen AB
Colorama Mora                                                                    
Tommy Eriksson 
Ellos färg Malung                                                                 
Festins Bilverkstad AB
Orsa Fiske center                                                                 
Dyverdalen
Jaktia Orsa outdoor                                                            
Ove Andersson
Mixtrum                                                                              
Apoteket Björnen
Älvdalens VVS                                                                    
Pizzeria Fyrklövern 
Ajsikkel Ingrid Ljuden                                                        
Älvdalsfönster                                                                     
RB Mek
ICA Supermarket Olssons                                                 
Mellanskog
Peab                                                                                      
Älvdalens Utbildningscentrum
Älvdals Bygg & Hyvleri AB                                                 
AnnonsKullan


