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Gratistidning

MTB-lopp 
i vacker Älvdalsnatur 

Lördag 4 aug. 
kl 12.00 

Start och mål vid 
Sporthallen

Välj mellan 15km 45km och 65km 
OBS! Ny bansträckning på 65 km - 
tuffare, roligare och mer singeltrack. 
Den är även seedningsgrundande 
för Cykelvasan.
Anmälan (fram till start), 
PM och bansträckning:
www.sportcenterloppet.webnode.se

Arrangör: Älvdalens Cykelklubb

           Kom och Heja!!
Publikvänligt vid start och mål 
Sporthallen (15km 45km 65km)
Andersbodsbacken (65km 45km)
Loka vid korsning mot badplats (65km 45km)
Näsets Bystuga (65km 45km)
Fika finns att köpa vid Sporthallen    

Följ oss på FB och Instagram

älvdalenssportcenter och älvdalenscykelklubb

 Hjärtligt Välkomna!
Lilla Sportcenterloppet

Start: kl 9.30

Anmälan på plats.

0251-106 00
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Älvdalen

Söndag 5 augusti
10.00  
Fäbodgudstjänst med dop i Ribbåsen. 
/se annons/ 
Musik: Tore Södersten, 
Melker och Katarina Brodin.
Ulf Jonsson, Alfhild Sehlin. 
Medtag kaffekorg.

18.00  
Konsert i Kyrkan 
med Bengt Johansson Trio. /se annons/

13.00  
Fäbodgudstjänst i Brindberg. /se annons/
Musik: Melker och Katarina Brodin.  
Ulf Jonsson, Alfhild Sehlin. 
Medtag kaffekorg.

Tisdag 7 augusti

Söndag 12 augusti
13.00  
Fäbodgudstjänst i Hållberg. /se annons/  
Ulf Jonsson, Alfhild Sehlin. Zorns vänners trio:
Mait Thoäng, Christina Påhls-West, Kjell 
Hansson Talu.
Anna och Lasse ordnar kaffe.

11.00  
Andakt i Tallbacken. 
Ulf Jonsson, Alfhild Sehlin.

Onsdag 1 augusti

Med reservation för eventuella ändringar.

Diakonicenters 
Textilavdelning  

öppnar igen:
Måndag 6 augusti 

kl. 10.00
Varmt välkomna,

önskar Annika och Lena
Onsdag 15 augusti
11.00  
Andakt i Tallbacken. 
Ulf Jonsson, Alfhild Sehlin.

Söndag 19 augusti
11.00  
Mässa i Kyrkan
Malou Wirström, Alfhild Sehlin.

OBS!
Älvdalens 

församlingsexp. 
har stängt 

Onsdag 15 augusti
Välkommen åter 
torsdag 16 augusti

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

Älvdalen
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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

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

Sön 12/8 kl 11.00  Vikarbydagen. Gudstjänst på Vikarbygården med 
   regionsföreståndare P-O Byrskog. Servering.

Salemkapellet är öppet de flesta övriga söndagar med gudstjänst på burmesiska och svenska.
Alla välkomna oavsett språk! Kontakta gärna Meng- Meng för mer information tel 073-8322418

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)

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

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

fre
sön
fre
sön
sön

I nöden prövas vännen heter 
det ju och det är väl något 
vi fått erfara här nu när 
branden härjat på Älvdalens 
skjutfält. Brandmän har 
vallfärdat hit från många 
länder för att bistå våra 
lokala kämpar. Det är 
otroligt att uppleva och 
faktiskt blir man lite rörd 
när man ser hur länderna 
ställer upp för varandra när 
det verkligen gäller! Tänk 
om den mentaliteten kunde 
sprida sig till övriga världen 
där det pågår meningslösa 
krig år ut och år in, krig som 
i de flesta fall drabbar civila 
och oskyldiga.  Antagligen 
brinner det fortfarande när 
ni bläddrar i det här numret 
av Annonskullan. I skrivande 
stund är det en viss oro bland 
de som bekämpar branden, 
över hur det ska utvecklas 
till helgen när det enligt 
väderprognosen blir både 
blåst och åska, men även 
regn. Så vi får hoppas att det 
vräker ner ordentligt med 
regn i helgen helt enkelt. Vi 
ska göra vårt bästa för att det 
ska regna, en liten regndans 
eller så tar vi, och så planerar 
vi in någon aktivitet utomhus 
som kräver uppehållsväder. 
Då brukar det ordna sig. 
Då kommer det nog att ösa 
ner..! Vi behöver regn nu, 
brandmän, bönder och även 
alla vi andra vanliga dödliga, 
överhettade människor 
behöver svalka. Så vi hoppas 
på det nu, för allas skull. 
Men, nästa vecka får 
det gärna vara uppehåll 
för då drar musik- och 
motorfestivalen igång för 
sjuttonde året i rad och då 
vill vi såklart att alla ska få 
cruisa runt med sina snygga 
bilar utan att få frisyrerna 
och jänkarna förstörda av 
regn. Vi ser fram emot en 
härlig vecka med musik, 
motormuller, glänsande 
jänkare och ett myller av 
glada människor!.... 

....vi fick ett besviket mail 
härom veckan, angående vår 
senaste spalt/ledare. Någon 
tog illa vid sig, å alla bönders 
vägnar, eftersom vi hade en 
liten fundering om ordet 
katastrof angående årets 
dåliga skörd, i realitet till 
resten av världen. Vi menade 
såklart inte att bönderna 
klagar i onödan över dåliga 
skördar och nödslakt, bara 
att det kan låta lite överdrivet 
att nämna det som katastrof 
om man väger det hur det 
är i andra länder. (som t.ex. 
alla miljoners barn som 
varje år svälter och dör 
pga torka, översvämning, 
krig etc. etc.) Som sagt, vi 
förstår att bönderna har det 
tufft just nu och lider med 
dem såklart. Vi hoppas att 
förlusterna inte blir allt för 
stora, och vi fortsätter att 
dra vårt lilla strå till stacken 
genom att alltid välja svenskt 
kött i butiken och på så sätt 
stötta våra bönder. Ha en 
fortsatt fin sommar! 
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   Köpes

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

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

manusstopp 
fredag 17/8

22
Nästa nummer

augusti

Tisdag 7 aug kl 17:30

3

Kiosken öppen med; 
Ka�e, Läsk, Hamburgare, Korv

BRUNNSBERGSJÄGARE      
Ordinarie Jaktmöte 
med Brunnsbergs 
jaktvårdsförening 

hålles i Granubergskojan 
Brunnsberg     

SÖNDAG  5/8  kl 18 00 
Ärenden enligt stadgarna      

Dagordning finns tillgänglig 
före mötet hos styrelsen.     

Välkomna, styrelsen     

Kallelse till årsmöte för 
Älvdalens Geologiska 

Förening
Härmed inbjuds medlemmar 

och intresserade  till  
Årsmötet 

den 16 augusti kl 18.00
Vi träffas utanför kommunhuset 
i Älvdalen. Mötesplatsen beror 
på vädret. 
På mötet får ni även information 
om föreningens projekt 
”Sarkofagbrottet i Garberg”

Hjärligt välkomna!!!

Edita Pinxter (ordf)                   
Sven-Olov Åsberg

Tomt, stuga eller båthus 
köpes runt Nässjön.
070-3903131

Möte med politiska 
partier i Älvdalen 
inför valet 2018

SPF och PRO i Älvdalen har 
bjudit in representanter från 
de lokala politiska partierna 
i Älvdalen till en träff inför 
valet 2018.
Politikerna får möjlighet att 
ge sin syn på hur de tycker 
Älvdalen skall utvecklas samt
ge oss möjlighet att diskutera 
för oss angelägna frågor.

Vi träffas 
på Biografen i Älvdalen 

torsdag 23 augusti kl 17.00
Vi bjuder på kaffe med tilltugg. 
Alla intresserade är välkomna.
Hoppas på god uppslutning!

Älvdalen Älvdalen

Stöd oss, och hjälp 
fler cancerdrabbade 

tillbaka till livet. 

Swisha 100 kr eller 
mer till 900 20 64.

Tack!
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Vi finns för dig...

BROTTSOFFERJOUREN
NORRA DALARNA
Tel. 0250-181 68

Öppet 29/6 - 5/8 12-17

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)

varje måndag & torsdag

kl. 17.00-17.30

Älvdalen
(mitt emot Biografen)

Tisdagar   kl 17.00-17.30
lördagar  kl 15.00-15.30

Idre
(vid Idrebua)

Lokalt odlade. Säljes i 15-lit. lådor.

Nu även hallon!

Älvdalen

Alla varmt välkomna!
Pris 80:- 

/Styrelsen
•Underhållning  •Lotterier  •Kaffe & kaka

Så var det dags igen, vi äter
SurStrömmiNg i Brunnsbergs Bystuga

Onsdag 29 augusti kl 14.00 

Vad får jag för mina skattepengar?

En djupt skuldsatt kommun

Moderaterna i Älvdalen, Särna & Idre har lösningen

ELitSEriEtävLing 
i Dragkamp 

4 augusti
vid småskolan i 

Brunnsberg
Tävlingsstart kl 10.00

Brunnsbergs IF
Välkomna hälsar

Kiosk med enklare 
servering finns!

Nästa nr av AnnonsKullan 
delas ut 22 augusti. 

Vill du annonsera och 
synas i ditt närområde? 
Lämna in din annons 

eller ditt manus 
senast fredag 17/8

Kom och testa din karaktär
Måndag 6 augusti kl 18.00

Av: Hiwot Mehari
Var: Brittgården (Dalgatan 74, Älvdalen)

Pris: 70 kr swish eller kontant betalning

på föreläsning om nyanländas liv!
Välkommen
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rovswaiders inbjuder till
Veteranfordonsrally  Söndag 5 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 8 augusti 

kl 17.30-20.00 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

Öppet mån-fre 9-18

vi har helt stängt för 
SeMeSTer  v. 32-33

Öppet v 31 på förmiddagarna 9-13

Önskar alla en trevlig sommar!

Erbjudandet gäller fr o m 23/7 t o m 5/8 2018 eller så långt lagret räcker och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.

Butik Adress Telnr Öppettider

OBS! 
Begränsat

antal

REA REA
23/7–

5/8

249
ORD PRIS 699 

1.995
ORD PRIS 2.695 
BEGRÄNSAT ANTAL!

4.444
ORD PRIS 5.495 

9.990
ORD PRIS 12.490 

Kyl- & fryspaket SW8 1Q WHR/UW8 F1C WHB N
Art nr 108778

A+ 
Energiklass

369/260 l 
Volym kyl/

frys
188,5 cm 

Höjd Fritös Deep Fryer Pro Crisp 3 L
Art nr 107484

Kyl/frys KF 2385LF H

Art nr 110915

A+ 
Energiklass

230/106 l 
Volym kyl/

frys

186 cm 
Höjd

Dammsugare Complete C3  
PowerLine Limit
Art nr 110192

C 
Energiklass

C/A 
Rengöringsklass  
matta/hårt golv

A 
Partikelutsläppsklass

78 dB 
Ljudnivå

välkommen till  Byggvaruhuset i Älvdalen!

Som medlem hos oss medverkar man till bland annat detta:

vi vill bli fler i Älvdalens 
rödakorskrets. 

Omfattar hela kommunen. 

u

u
u
u
u

Att Hjärtstartare är utplacerade, en i varje kommundel  
och underhålls av oss.
Första hjälpen kurser för småbarnsföräldrar.
Insamlingar till Världens Barn.
Vår egen blomsterfond för minnesgåvor.
Lokala verksamheter, så som Fäbodkollot i Brindberg.

Medlem i Röda korset = medlem i en frivilligorganisation 
som kan hjälpa till vid en extraordinär händelse. 

Vill du bli medlem i vår förening? Kontakta Ingrid Alm på 0251-41231
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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 

22 augusti

manusstopp fredag 

17/8

Såg & Kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910

röjsågar

FS 460

 9390:-
Inkl. 3 skär-
utrustningar!

FS 410 

  NU 7590:-
ord. pris 8590:-

Hotell Älvdalen

Dalgatan 77   0251-105 00  www.hotellalvdalen.se

Musik-
Motorfestival

&

Kl. 19-01 Festivalbuffé  
& underhållning med: 

Stefan Nykvist  Show 
Entré: 50:-, 18 år leg

För bordsbokning ring: 0251-105 00

Kl. 11-02 Utebaren öppen

Kl. 12.30 - 14.30 Lunchrock med:  
Wiik & Co

Kl. 18-23 Wheels American Buffé  
289:- inkl. entré - Boka gärna bord  

Kl. 21-02 Wheels Party 
entré: förköp120:- , vid entrén 140:-  

på scenen: 

 Billy Opel  
Sold´s Finest  

Eddie and The Flatheads

ordagFredag
Kl. 11-02 Utebaren öppen 

Kl. 12.30-14.30 Lunchrock med:  
Christer Bergman

Kl. 18-21 American Buffé  
289:- inkl. entré - Boka gärna bord 

Kl. 21-02  
på scenen: 

 Valliants  
Bergmans Hillbilly Deluxe 

Sator 
Entré 150:-, 18 år leg

L

Välkomna!

   Stor 
sommarrea!
50% rabatt 
på kläder & skor.
Tag 3 betala för två 
på rean!

Dalgatan 71 Älvdalen • 0251-10450
info@backlundsskor.se • www.backlundsskor.se 

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

Gör en
minnesvärd
insats...
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FeSTIvalSTOlar &     
           CaMPInGSTOlar

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

info@byggv.se
0251-597330

HÖrSelSKYdd
Trevlig Festival!!!

FESTIVAL -
EXTRA!

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!

Ledig annonsplats
160:-

”som hittat”

Trevliga Torsdag

Välkomna hälsar 
Älvdalens Köpmangata!

i Älvdalen 2 augusti 
Butikerna har fyllt på med fina erbjudanden.
Musikquiz i Norra Lekparken

Nyfiken 
på 

Autism?
www.autism.se


