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Gratistidning

Priserna gäller vecka 26 t o m 1/7

Olssons

Potatisgratäng    Outinens. 2 kg   
J  fr pris 19:95/kg.    Max 2 köp/hushåll.

Fläskkarré    Butiksgrillad. Svensk 
köttråvara.   J  fr pris 59:90/kg.    
Max 2 köp/hushåll.

Potatisgratäng   

 39  90  /st 

Fläskkarré    Butiksgrillad. Svensk 

 59  90  /kg 

 Pasta korta former   
Barilla.   500 g.   Pasta Bluebox, gäller ej eko. 
  Jfr pris 10:00/kg.   Max 2 köp/hushåll.  

Öppet 
alla dagar 

8 – 21

 /st 
 59k  59k  59k 

 Laxfi lé 4-pack   Pacifi c. 
  500 g.     Jfr pris 118:00/kg.   
Max 2 köp/hushåll.  

 Gröna kärnfria 
druvor i ask   ICA. 
Egypten, Spanien.   500 g.   
Klass 1.   Jfr pris 40:00/kg.    

 Gröna kärnfria 

 /st 
 20k 

Färsk 
ananas    
ICA  .      

Trevlig so� ar önskar 
Bengt med personal

Potatisgratäng   
J  fr pris 19:95/kg.  

Öppet 
alla dagar 

8 – 21
Färsk 
ananas  
ICA  .    

Trevlig so� ar önskar 
Bengt med personal

 20k 
 /st 

 5k 

Priserna gäller vecka 26 t o m 1/7

Fläskkarré    Pasta korta former 

Minst 25% rabatt!SUPERKLIPP

 /st 
 5k 
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Älvdalen

Med reservation för eventuella ändringar.

Söndag 8 juli

lördag 7 juli

13.00  
Fäbodgudstjänst i  Rämma.   
Malou Wirström, Christina Wermelin Elgbro.
Kyrkbandet medverkar: Benny Nilsson, 
Sven Danielsson, Clas Elgbro.

11.00  
Friluftsgudstjänst vid Gopsmorsstugan. 
Malou Wirström,  Christina Wermelin Elgbro: 
sång och dragspel, Björn Gyris: fiol.

13.00  
Fäbodgudstjänst i Risberg.   
Ulf Jonsson, Alfhild Sehlin.

11.00  
Andakt i Tallbacken. 
Malou Wirström,  Christina Wermelin Elgbro.

Onsdag 4 juli

evertSberg

Kristi förklarings dag
Söndag 15 juli

19.00  
Musik i sommarkväll i Älvdalens kyrka.

/Se annons/

Diakonicenters Textilavdelning 
Tel: 0251-431 65

Församlingsexpedition i Brittgården 
Tel: 0251-431 40 

Måndag, Onsdag-Fredag 10.00-12.00

www.svenskakyrkan.se/alvdalen

torsdag 12 juli

11.00  
Andakt i Tallbacken. 
Ulf Jonsson, Alfhild Sehlin.

Onsdag 18 juli

Vägkyrka i Älvdalens Kyrka
9 juli - 12 augusti

Öppet alla dagar 12.00-16.00

Diakonicenter 
har semesterstängt v. 26-31

Vi öppnar igen:
Måndag 6 augusti kl. 10.00

Vi önskar alla våra besökare
en riktigt skön sommar!

Annika och Lena
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Evy & Lena

Välkomna!
Hälsar Älvdalens Dag 

och DalaTravet Rättvik

Entrén öppnas 16.30 
Första start 18.30

Info: 070-2545885

Alla hälsas välkomna till 
33:e Älvdalens dag 

dalatravet Rättvik
gRatis Buss 
avgår från: Brunnsberg 16.00,  
Rot 16.10  Busstation 16.20
Vidare söderut Gåsvarv-Blyberg

Måndag 16 juli
Öppet 29/6 - 5/8 12-17

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

Besök också gärna                       Second-hand, Dalgatan 116A
Öppet: onsdag 10-18, torsdag-fredag kl 10-16

Alla Trevliga Torsdagar i juli kl 10-17 servering i Salem 

Salemkapellet öppet de flesta söndagar under sommaren med gudstjänst på burmesiska och svenska. 
Alla välkomna oavsett språk! 

Kontakta gärna Meng- Meng för mer information tel 073-8322418

Nästa nr av AnnonsKullan delas ut 18 juli. 
Vill du annonsera och synas i ditt närområde? 

Lämna in din annons eller ditt manus senast fredag 13/7

AnnonsKullan

Ja, midsommarvädret behöver 
vi väl inte orda så mycket om. 
Det var ju som det brukar här i 
Sverige. Isvindar och så vidare. 
(Sen att halva AnnonsKullans 
redaktion hade det varmt och 
gött i Spanien är väl heller 
inget vi behöver skryta om) 
Men hur än vädret är så får vi 
ändå njuta av ljuset! Det är ju 
ändå något speciellt med dessa 
ljusa sommarnätter. Aldrig vill 
man gå och lägga sig, och gör 
man det ändå till sist, så kan 
man inte sova. Men misströsta 
inte. Stressa inte upp er för att 
ni inte får era åtta timmars 
sömn. Det här med att sova i ett 
streck hela natten igenom är ett 
modernt påfund. 
Så gott att veta för oss som 
somnar till vid tolvsnåret och 
vaknar klarvakna i två-tretiden 
för att sen somna in som 
klubbade sälar framåt sextiden 
igen, när det oftast är dags att 
stiga upp. 
Det finns forskning som visar 
på att människorna i väst under 
1500-talet hade ett annorlunda 
sömnmönster. De började 
med att sova typ fyra timmar, 
sen var de vakna en till tre 
timmar och efter det sov de 
en sisådär fyra timmar igen. 
Nu till det intressanta; under 
den vakna perioden kunde 
man t.ex röka lite tobak eller 
hälsa på grannen, eller för den 
mindre sociala, sitta kvar i 
sängen och be eller skriva lite. 
En del amorösa valde att ha 
lite ”rajtantajtan” i sänghalmen 
eftersom det sagts att det var 
bästa tiden att bli gravid, då 
själva akten var både roligare 
och bättre när man inte var lika 
trött som på kvällen. 
Ja, ni hör ju! Jaga inte upp 
er om ni inte kan sova där 
i ”vargtimmen”. Det är fullt 
normalt, det ligger i generna. 
Gör lite barn eller ta och kika 
in till grannen för ett bloss eller 
lite småprat innan ni kryper till 
kojs igen. Fortsätt att njuta av 
den ljusa sommaren! 

Ha de! 
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Tack

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

Grattis

Vi finns för dig...

BROTTSOFFERJOUREN
NORRA DALARNA
Tel. 0250-181 68

Vi vill tacka Morins för 
tårtorna till Mors Dag.

Tack även till alla er som 
ställde upp på våran 

fäboddag.

Boende och personal på 
Furuvägens äldreboende

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

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

Öppettider i Älvdalen
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.

Anders Holm

Vecka 28, 29 och 30 är kontoret helt obemannat!

Ordinarie 
jaktstämma 

med Rot och Holens 
VVO-förening 

Hålles i Rots bystuga 
fredag 13 juli kl. 19:00 
Sista anmälningsdag för del-
tagande i årets älgjakt är 10/7 

Styrelsen

Norra Dalarnas Fastighets AB
Brotvägen 5, Tel: 0251-31 162
E-post: liselott.lovgren@alvdalen.se
www.norradalarnasfastighetsab.se

Öppettider i sommar
 mån-ons 9-12

SemeSterStÄngt vecka 30 och 31 
begränsade öppettider vecka 32 

auKtiOn  i  Älvdalen 
Torsdag  5 juli kl 10.00  Visning från 8.30

Skyltat södra infarten Nybolsvägen 2

  
Betalning: kontant, kort, swish.

Välkommen till 
ROLAND PETTERSSONS AUKTIONER  0703202530

Knotstolpar, ämnen o färdiga gubbstolar, Höganäs, Kockum, 
cyklar m.m.  Se delar av godset på www.rpbil.comVi vill fira våra älskade 

rara föräldrar 
Marita o Stig Olsson, Rot 

som varit gifta i 
beundransvärda 60 år. 

Ni var så unga 22 respektive 
26 år, när ni vigdes, och sa 
ja till varandra i Älvdalens 

kyrka den 5 juli 1958. 
Bröllopsfesten firades i Rots 
bystuga, bröllopsvalsen var 

Lyckobringaren. 
Grattis och kramar från oss 

Ann-Marie, Monica och 
Viveka med familjer

Diamantbröllop

Sorgtack
Till alla er som på olika sätt 

hedrade minnet 
av vår älskade

Gunborg Eriksson
framför vi vårt varma Tack.

Tack även till alla som 
vårdat henne genom åren.

Barnen med familjer

Många grattiskramar till 
Maria Garbergs 

som den 8/7 fyller år. 
Hipp hipp hurra

från släkten genom 
mamma & Anselm 

i Lillhärdal

Minnesvärd

Endast forskning kan lösa Alzheimers gåta. 
Ge ditt bidrag idag!

Hjälp oss stoppa Alzheimers sjukdomgenom 
ny svensk patientnära klinisk forskning.
 

alzheimersti�elsen.se
 

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

Roland Bilar
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apoteket.se Telefon 0771-450 450 

APOTEKET LAVSKRIKAN SÄRNA 
HAR ÄNDRADE ÖPPETTIDER MELLAN  
9-15 juli & 30 juli - 12 aug  
9–15 juli 
9–15 juli 
30 juli – 12 aug 
30 juli – 12 aug 

Tisd–torsd 
Lunchst 
Tisd–torsd 
Lunchst 

9.00–16.00 
12.30–13.30 
9.00–16.00 
12.30–13.30 

 
 
 
 

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

Fast pris på service. 

Välkommen att besöka oss på:    
vasaloppsvägen 1367 evertsberg

Måndag - Fredag 10:00 - 18:00 eller enl. ök.
Vid frågor, tveka inte att ringa 073-0916012      

Kika gärna in på facebooksidan  J.A Småmaskiner 

Försäljning av oljor, tändstift samt andra 
service och reservdelar.
Även kedjeslipning och trådfyllning.

Nu hämtar/lämnar vi även din maskin 
gratis om du ej kan ta dig själv.

GRATIS 

HÄMTNING

apoteket.se Telefon 0771-450 450 

APOTEKET BJÖRNEN ÄLVDALEN 
HAR ÄNDRADE ÖPPETTIDER MELLAN  
25 juni - 26 augusti HELGSTÄNGT  
25 juni – 8 juli 
9 juli – 19 aug 
9 juli – 19 aug 
20 aug – 26 aug 

Vardagar 
Vardagar 
Lunchst 
Vardagar 

9.30–18.00 
10.00–17.00 
12.30–13.30 
9.30–18.00 

 
 
 
 

Stöd oss, och hjälp 
fler cancerdrabbade 

tillbaka till livet. 

Swisha 100 kr eller 
mer till 900 20 64.

Tack!

Tel. 0251-100 66

på utvalda detaljer

Sommar

REA
50%

Hyr FlyTVÄST      10:-/dygn

Hyr PARTyTÄlT 1500:-/3 dygn

Räddningstjänsten
Brandstation

Älvdalen

manusstopp 
fredag 13/7

18
Nästa nummer

juli
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5/7   15-20 Sport & Fritid
8/7 10-15 Blom & plant
12/7   15-20 Barnens dag
15/7 10-15 Djurdag
19/7   15-20 Sagokväll
22/7 10-15 Bagarstugspizza
26/7   15-20 Mingelkväll
29/7 10-15 Hantverk & Textil
3/8   15-20 Bildag
5/8 10-15 Skördefest
10/8   10-15 Retrodag
12/8 10-15 Retrodag
19/8 10-15 Fikabuffé

Välkomna till sommarens
JÄll  lOPPis

Nallgården, Risbergsv. 7 i loka, Älvdalen.
Skyltat från RV70, se nedan för öppettider.

Varje öppningsdag har sitt eget tema 
där vi bjudit in lokala aktörer. 

Mer info på vår Facebooksida lokas Jäll loppis.

(HÖSKUllE lOPPIS)

tors
sön
tors
sön
tors
sön
tors
sön
fre
sön
fre
sön
sön

med 
Sportkullan

Försäljning av hembakat fika i mysig miljö.
Kavelgris, tunnbröd och bondsmör säljes i begränsat antal varje gång.

Snygg
fasad i upp

till 16 år med
Nordsjö One
Super Tech!

Nordsjö One Super TechNordsjö One Super Tech – Självrengörande fasad färg  – Självrengörande fasad färg 
med extremt bra täck förmåga och kulörbeständighet.

Måla huset
 i sommar!

Vi har produkterna, verktygen och kunskapen    
som gör jobbet enklare. Välkommen in!

Älvdalens Färghandel
Dalgatan 89, Telefon: 0251-41800

Öppet: vardagar 9-18, lördag 10-13
www.nordsjoideodesign.se

 
25% rabatt 

på all färg 
från Nordsjö 
i 10L burkar

Sommar-
kampanj!

Välkommen till oss!
byggvaruhuset med det breda sortimentet

Hos oss hittar du det som hör till: 
bygget  
- Betong, virke, trall, skruv, färg och isolering 
trÄdgården
- Redskap, skottkärror, grillar, flaggor, jord, 
gödsel, krukor & solel.
Hemmet
- Beslag, städ, vitvaror, småel, personvård, 
belysning & lyktor.
SOmmarStugan
- Solcellslampor, gasol, myggmaskiner

åter i lager:
Potatisgödsel, 
Chrysan.

Öppettider: 
Mån-Fre  7-17, lördag   9-14

info@byggv.se
0251-597330

vecka 26-31 har vi 
öppet lördagar 

till 14.00

Presentartikar 
och mycket mer…

Med önskan om 

en fortsatt 

Skön Sommar!

Erbjudandet gäller fr o m 25/6 t o m 8/7 2018 eller så långt lagret räcker och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.

REAREAELONs
STÖRSTA
SOMMAR-

25 juni 
– 8 juli

Is på minuten!

Dammsugare
EUS8X2DB / 110239

A+ 
Energiklass

227/111 l 
Volym kyl/frys

189 cm 
Höjd

Ismaskin
CIM3702X / 107881

Vi har påsar  

till alla typer av 

dammsugare

A+ 
Energiklass

B/A 
Rengöringsklass 
matta/hårt golv

A 
Partikelutsläppsklass

61 dB 
Ljudnivå

Espressomaskin
Inissia / 111816

1.295 
ORD PRIS 1.495

SPARA 805 

3.690
ORD PRIS 4.495

Kyl-frys kombi
BLFV8001W / 110315

Toppmatad tvättmaskin
AWE6100 / 110314

Tvättmaskin
FWL71452WEU / 111562

Diskmaskin
WUE2B16 / 107450

188,8 cm hög

6th Sense-sensorteknik

LessFrost

A++ 
Energiklass

6 kg 
Kapacitet

59 dB 
Ljudnivå tvätt

A+ 
Energiklass

13 kuvert 
Kapacitet

46 dB 
Ljudnivå tvätt

SPARA 1.205 

3.290
ORD PRIS 4.495 

Endast 40 cm bred

OBS! 
Begränsat

antal

A++ 
Energiklass

7 kg 
Kapacitet

61 dB 
Ljudnivå tvätt

SPARA 1.005 

3.490
ORD PRIS 4.495 

FreshCare+ med ånga

SPARA 800 

1.495
ORD PRIS 2.295 

SPARA 700 

2.990
ORD PRIS 3.690 

Rymmer 13 kuvert

HALVA PRISET 

499
ORD PRIS 999

välkommen till  byggvaruhuset i Älvdalen!
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• kläder •
1000-tals olika mode- 

och fritidsplagg
bortvräkes!!

Prisex:
WCT-byxa 90:-/st

• prylar •
10000-tals prylar, t.ex 

hushålls-,  kontors- 
och hygienartiklar, 

verktyg, leksaker m.m.

allt 10:-/st

utförsäljning

• väsa bystuga •
torsdag 5/7 kl. 10-18,  Fredag 6/7 kl. 10-18 
lördag 7/7 kl. 10-18,  Söndag 8/7 kl. 10-15 

Info: SDS Import, Stefan tel. 070-341 67 47

Våra härliga grillkvällar  
med trubadur återkommer  

även i sommar!
sFredag 6/7 Christer Bergman
sFredag 13/7 Wiik & co

sFredag 20/7 Patrik Röngård 
sFredag 27/7 Björlin & Bergman
sFredag 3/8 Stefan Nykvist 

 
249:-/person

För bordsbokning ring: 
0251-105 00

 www.hotellalvdalen.se

SOMMAR PÅ 
HOTTIS!

Nu är bassängen fylld! 

 
Restaurangen öppen varje dag  kl. 18-21!
Lunch mån-fre 11-14, lör - sön 12-14.30

TEMPERERAD UTOMHUSPOOL

FIKA -  BASTU - GLASS - GODIS

Öppettider:
V. 26-31 Måndag-Söndag kl. 11-19

Varmt Välkommen!

MUDLIFE OCR 
– EFTERFESTEN –  LÖRDAG 28/7  

KL. 19

Varmt Välkommen!

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)

tisdagar   kl 17.00-17.30
lördagar  kl 15.00-15.30

idre
(vid Idrebua)

lokalt odlade. Säljes i 15-lit. lådor.

Passa på!
vi har mycket bär 

just nu.
varje måndag & torsdag

kl. 17.00-17.30

Älvdalen
(mitt emot Biografen)

Reparation av datorer.
Konsultation och hjälp vid datorköp.
Putsning av bla ängar och hagar med slagslåtter.
Beskärning av träd och buskar.
Klipper häckar och gräs.

Garbergs Alltjänst utför:

w
w
w
w
w

Innehar F-skattsedelAndreas Garbergs 070-9494890 

Såg & Kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910

röjsågar

FS 460

 9390:-
inkl. 3 skär-
utrustningar!

FS 410 

  NU 7590:-
ord. pris 8590:-

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.

AnnonsKullan 
 - ditt lokala annonsblad - 

Tryckt på bestruket papper -  
för syns skull...

boka din annons redan idag!
tel: 0251-43131, 070-2538457

mail: evylena@telia.com

Nästa nummer 

delas ut 

18 juli
manusstopp 

fredag 13/7
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Förutom ansvaret för fasta gravanordningar, såsom gravstenar, är gravrättsinnehavaren 
skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick, med hänvisning till 
7 kap. 3 § begravningslagen. Detta gäller gravplatser med gravrätt, det vill säga 
kist- och urngravplatser. 

Att sköta en gravplats innebär i normalfallet att plantera, rensa ogräs, vattna och ta bort 
vissna blommor, liksom att putsa gräset runt rabatt och gravsten,  alternativt om det är 
en grusgrav att rensa ogräs i grusytan. 

Gravrättsinnehavaren kan personligen ta hand om gravskötseln eller köpa tjänsten av 
någon annan, till exempel kyrkogårdsförvaltningen. De flesta församlingar/pastorat 
erbjuder möjligheten att teckna avtal om gravskötsel. 

Om gravrättsinnehavaren sköter graven själv och huvudmannen finner att gravplatsen är 
uppenbart vanvårdad, kan huvudmannen besluta att gravrätten är förverkad, det vill säga 
att gravrätten går tillbaka till huvudmannen.

Har Ni frågor eller funderingar kring ovanstående information kan Ni ringa 
församlingsexpeditionen, tel. 0251-431 40.

Med önskan om en trevlig sommar!

Information om gravskötsel

Älvdalens församling, kyrkogårdsförvaltningen

Trevliga Torsdagar

Välkomna hälsar 
Älvdalens Köpmangata!

i Älvdalen 5, 12, 19, 26 juli & 2 augusti

ErbjudandEn och 

upptåg i butikErna
Loppis


