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Gratistidning

Gilla oss på Facebook!

Välkomna!

jaktbatterier
slaktknivar
handskar
förkläden
köttkvarn  m.m.

Brindjakt!
Frysboxar 

Vacuumpackare

Viltbackar

Vapenskåp

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

info@byggv.se
0251-597330

Nästa nummer av 
AnnonsKullan delas ut 

26 september

Manusstopp fredag 21/9
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10.30-11.30 
Vagga gunga gå i Brittgården.  
Ledare: Clas Elgbro, Carina Wallin.
11.30-13.00 
Sopplunch i Brittgården.   
Lena Backlund. 
13.00  
Missionskretsen i Brittgården.     
Alfhild Sehlin.  

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

14.00  
Mässa i Åsens Kapell.
Malou Wirström, Christina Wermelin Elgbro.

åsen

älvdalen

15:de sönd efter trefaldighet
söndag 9 september

12.15  
Lunchmusik i kyrkan. 
 Christina Wermelin Elgbro.

Onsdag 5 september

Med reservation för eventuella ändringar.

11.00  
Mässa i Kyrkan
Ulf Jonsson, Christina Wermelin Elgbro.

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

Måndag 10 september

tisdag 11 september

11.00  
Åsens kyrkliga arbetskrets i Knutstugan.
Alfhild Sehlin. 

11.00  
Dam och herrlunch i Brittgården.  
Arr: Träffpunkten och  Älvdalens församling
11.00 
Andakt i Tallbacken. 
Ulf Jonsson,  Christina Wermelin Elgbro.
14.00  
Må Bra Kören i Brittgården /Terminstart/
 Körledare: Alfhild Sehlin

Onsdag 12 september
14.00
Må Bra Kören i Brittgården
 Körledare: Alfhild Sehlin

9.00-12.00 
Öppna förskolan i Brittgården.  
Ledare: Carina Wallin, Clas Elgbro.

torsdag 13 september

16:de sönd efter trefaldighet
söndag 16 september
11.00  
Mässa i Kyrkan
Malou Wirström, Mait Thoäng. 

älvdalen

10.30-11.30 
Vagga gunga gå i Brittgården.  
Ledare: Clas Elgbro, Carina Wallin.
11.30-13.00 
Sopplunch i Brittgården.   
Lena Backlund. 
13.00  
Kyrkliga arbetskretsen i Brittgården.   
Alfhild Sehlin.  

Måndag 17 september

tisdag 18 september
10.00
Sångstund på Furuvägen
Alfhild Sehlin
18.30-20.00 
Samtalsgrupp i Brittgården.  
Ledare: Inga Persson.    /Terminstart/

Onsdag 19 september
11.00 
Andakt i Tallbacken. 
Ulf Jonsson,  Christina Wermelin Elgbro.
14.00  
Må Bra Kören i Brittgården 
Körledare: Alfhild Sehlin

torsdag 20 september
9.00-12.00 
Öppna förskolan i Brittgården.  
Ledare: Carina Wallin, Clas Elgbro.

17:de sönd efter trefaldighet
söndag 23 september
11.00  
Mässa i Kyrkan
Malou Wirström, Christina Wermelin 
Elgbro.

Måndag 24 september
10.30-11.30 
Vagga gunga gå i Brittgården.  
Ledare: Clas Elgbro, Carina Wallin.
11.30-13.00 
Sopplunch i Brittgården.   
Lena Backlund. 
13.00  
Missionskretsen i Brittgården.    
Alfhild Sehlin.  

älvdalen

Onsdag 26 september
14.00  
Må Bra Kören i Brittgården 
Körledare: Alfhild Sehlin

tisdag 11 september

17:de sönd efter trefaldighet
söndag 23 september

tisdag 25 september
11.00  
Åsens kyrkliga arbetskrets i Knutstugan.
Alfhild Sehlin. 

Diakon Isabelle Danielsson 
är tjänstledig fram till 
2019-02-28. 
Under tiden kommer 
Alfhild Sehlin att arbeta 
heltid som Diakoniassistent 
och överta diakonens 
arbetsuppgifter.

Ny Diakoniassistent
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Evy & Lena

run of Hope Älvdalen
8 september kl 11-13.00

vid Sporthallen

Var med och spring för 
barn med cancer. 
Din deltagaravgift på 
50 kr går till kampen 
mot barncancer. 
Anmäl dig redan idag via 
barncancerfonden.se 
Du kan även lämna bidrag 
utöver deltagaravgiften 
direkt när du anmäler dig. 

För mer info ring:
Ronja, 070-6858739
Ellinore, 070-2778458

Lasse Siggelin 
sjunger och spelar egna sånger

salem 9 september kl 18:00
Fri entré – utgångskollekt

SÖNDAGSKVÄLL MED VARDAGSNÄRA TRO

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, torsdag, fredag kl 10-16

Sön 9/9 kl 18.00  Söndagskväll med vardagstro. Konsert med Lasse Siggelin. Fri entré.
Sön 16/9 kl 11.00  Gudstjänst på burmesiska och svenska.
Tor 18/9 kl 18.30-19.30 Om oro och tillit som politisk kraft i samhället. Tomas Axelson,   
   Interkulturellt utvecklingscentrum Falun. Fri entré.
Sön 23/9 kl 11.00  Gudstjänst med fokus på fadderbarnsarbetet i Thailand. 
   Besök av Ladda Sawangkul.
Ons 26/9 kl 13.00  Terminsstart på Dorkas.

torsdagslunch i salem: 6, 20, 27 september från 11.30

Äntligen! Dags för skidträning
Älvdalens IF Skidklubb välkomnar 
barn & vuxna till vintern 2018-2019

Torsdagar kl. 18.00
Start 20/9, från födda 2013. Rörelse, 
lek & träning. Utan och med skidor. 

Söndag 7/10, kl. 9.00:
• arbetsdag på skidstadion
• vi bjuder på fi ka.

Läs mer på www.alvdalensif.se

med Stefan Nykvist & Gustav Håmås
inträde 50 kr   fika 30 kr 

Välkomna!

DanscaFé
i näsets bystyga

torsdag 20/9
kl 16.00-18.00

Arr: Träffpunkten Älvdalens kommun & Älvdalens Församling 
i samarbete med Näsets bystugeförening

Hör av dig till Körledare Christina Wermelin Elgbro om du är 
intresserad och vill veta mer. Du kommer att få träffa mig innan 
körstarten och sjunga en kort stund, för att jag ska veta vilken 
stämma som passar dig.    
Välkommen att ringa/smsa: 070-252 14 88

För dig som går i klass 7-9 samt 
gymnasiet och tycker om att sjunga:

Tisdag den 25 september 
startar Luciakören igen.

Vi övar sångteknik, Lucia och julsånger och sjunger även tvåstämt. 
Övning varje tisdageftermiddag fram till Lucia och Julkonsert 16 dec.

manusstopp fredag 21/9

Här utanför fönstret så 
håller naturen som bäst 
på att välja om den ska 
vara sommar ett litet 
tag till eller om den ska 
släppa taget och låta 
sig bli höst. Troligtvis 
bestämmer den sig 
för att gå från krispigt 
grönt till starkt gult och 
klaraste rött. Färger 
som efter ett tag har 
tonats ner och blandats 
ihop till en och samma 
brungråa färg. För oss 
här inne i stugorna 
handlar det också om att 
bestämma oss. Vem ska 
vi rösta på? Vilken färg 
är vi? En del är ju starka 
i sin övertygelse, trogna 
sitt parti år efter år. 
Intresserade och insatta. 
Andra röstar som sina 
föräldrar, vänner eller 
inte alls. Har man absolut 
ingen aning och känner 
det som att välja mellan 
pest eller kolera, så finns 
det olika tester på nätet 
att göra. Om man efter 
testet hamnar nästan mitt 
i krysset och får ungefär 
lika många procent på 
de partier som man 
behållit, så blir man inte 
mycket klokare. Men 
huvudsaken är ändå att 
vi röstar. En förmån som 
vi har och måste ta vara 
på. Sen får vi bara hoppas 
att de som vi röstat fram 
att leda vårt land tänker 
någorlunda förnuftigt 
och håller vad de lovat. 

Nästa nummer 
av AnnonsKullan

26 
september
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   Köpes

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 olä-
genhet som kan drabba annonsör pga skrift- och 
tryckfel, försening i produktion eller utgivning.

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

Nästa nr av AnnonsKullan delas ut 26 september. 
Vill du annonsera och synas i ditt närområde? 

Lämna in din annons eller ditt manus 
senast fredag 21/9

vinnare i mopedlotteriet
Moped: Olle Larsson
Övriga vinnare: Hans Ädling, 
Bertil Åhs, Sven-Erik 
Danielsson, Säs-Holger. 
Vinnarna är underrättade.

Stort TACK till er 
som sponsrade med priser 
och annat till vårt rally.

Tack alla som deltog i rallyt 
och hemvändarkvällen.

inbjuder till  medlemsmöte  i Brittgården
onsdag 26 september  2018,  kl 14.00

Annelie Berglund informerar om anhörigstöd och demens. 

Underhållning Orsa Pop 60
Lotterier.  Kaffe/the, smörgås o kaka. Pris 60:-

Alla varmt välkomna!
Styrelsen

Älvdalen

ArrendeutBetAlning
Arrendeutbetalning till 
privata markägare inom 
Älvdalens Östra VVOF 

sker: Lördag 2018-09-29, 
kl 14:00 – 16:00 i Lokalen.

Ingen kontanthantering! 
Ta med kontonummer så 
att kassören kan föra över 

arrendeersättningen.
Styrelsen

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

Välkommen på invigning av Blybergets  
naturreservat med porfyrbrotten
Onsdagen den 12 september kl 17-20

Denna kväll, under jubileumsåret 2018, går i 
kulturens och naturens tecken. Vi bjuder på guidning, 
underhållning samt varm soppa. Landshövding Ylva 
Thörn med flera invigningstalar. 

Tips för kvällen: Ta varma kläder och bra skor! 
Det är även bra att ha lite i magen redan när man 
kommer – förtäring blir först runt klockan sju. Stigen 
till invigningsplatsen vid slogboden är delvis brant. 
Skjuts finns att tillgå för dem som har svårt att gå. 

Plats: Skyltat från bystugan i Blyberg, söder om 
Älvdalen.

Mer information: under rubriken ”Kommande 
händelser” på www.lansstyrelsen.se/dalarna

Blybergs samfällighetsförening

Blybergs 
samfällighetsförening

0251- 10001

iessn til - en gång till
besök vår 

secOndhand-butik
på dalgatan 116 a

öppet:
ons, tors, fre 10-16

Welkumin!

Freja, 11 år
Alla barn som kämpar mot 
cancer är riktiga hjältar. Stöd 
barncancerforskningen med 100 kr 
i månaden så bidrar du till att fl er 
barn överlever sin sjukdom. 

Bli Barnsupporter idag på
barncancerfonden.se

Freja, 11 år

1 av 3 får cancer. 
Men alla drabbas.
Bli månadsgivare i dag. Gå in på cancerfonden.se 
eller ring oss på 020-59 59 59.
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Rösta på Tina Mattsson
till kommunfullmäktige i Älvdalen
Fb: Vänsterpartiet Älvdalen

”Ett
Älvdalen
för alla -
inte bara
för de 
rikaste”

stickcAfé 
i Hemslöjdens butik! 

Start 1 oktober 
18.00-21.00  

50:-/träff. 
Vi bjuder på fika.

Anmäl dig till 
Lia Hahlin 0706349646

Välkomna!

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

nyheter 
från Resteröds
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Kungörelse 

Älvdalens kommun
informerar

Onsdagsräkning
Valnämndens preliminära rösträkning sker 
onsdagen den 12 september kl. 09.00 
i kommunhuset i Älvdalen, rum Postiljonen.  

Sammanträdet är offentligt 
och resultatet av nämndens 
rösträkning är preliminärt.

Du som är mellan 16–64 år, står utanför arbetsmarknaden och behöver hjälp att hitta en lösning på din situation 
har möjlighet att träffa mottagningsteamet i En dörr in. Det är en samverkan mellan Älvdalens Kommun, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget Dalarna. Syftet är att du ska slippa rundgång hos flera 
myndigheter och istället få rätt stöd av rätt aktör under ett möte.
Det mottagningsteam som arbetar på En dörr in är ett komplement till varje enskild aktör. 
Inom teamet samarbetar aktörerna för att slussa deltagare vidare till rätt stödinsats i samhället. 

Här arbetar personal från:
•Försäkringskassan  •Arbetsförmedlingen  •Landstinget Dalarna  •Individ- och familjeomsorgen  •Arbete och Utveckling

Behöver du hjälp?
Det behövs ingen remiss eller beslut för att komma till oss. Du kan själv söka dig till teamet, eller få hjälp av någon 
anhörig att komma i kontakt med oss. En handläggare från någon av aktörerna kan också hjälpa dig att få komma 
till oss. Även handläggare inom en myndighet kan kontakta oss för att få råd i sitt arbete.
Vi i mottagningsteamet är resursexperter på de egna verksamheterna samt har god kännedom om andra 
viktiga funktioner inom kommunen och hos andra aktörer. Vi arbetar rådgivande för både dig som individ och för 
handläggare från de olika verksamheterna.

Här finns vi
Vi finns på kommunhuset i Älvdalen på onsdagar jämna veckor klockan 13.30–15.00 om du vill boka in ett möte. 
Du kan även anmäla intresse för ett möte via e-post: kommun@alvdalen.se eller genom att ringa 0251–31 300

En dörr in - Älvdalen
informerarÄlvdalens kommun   

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!

Onsdag 26 september kl 16.00       
Nya kommunpolisen Johan Hed 
kommer att delta.

INFORMATIONSMÖTE

Älvdalens kommun
informerar

Älvdalens kommun bjuder in allmänheten 
till informationsmöte angående 
sommarens brand på Älvdalens skjutfält.

Välkommen till Buskoviusskolan i Särna 
20 september klockan 18.00.

På mötet deltar representanter från:

•  Räddningstjänsten 
• Älvdalens kommun 
•	 Fortifikationsverket
• Skogsstyrelsen 
• Länsstyrelsen
• Skjutfältsjägarna

Välkomna!

För frågor kontakta 
Älvdalens kommun 
0251-313 00, 
kommun@alvdalen.se
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Hela Hottis
Gungar

BERGM
ANCHRIST
ER

BOENDEPAKET 
Boende + Mat + Entré + Frukost

820:-  
(del i dubbelrum) (enkelrumstillägg 300:-) 

För bokning ring: 0251-105 00

Förköpsbiljetter  

finns att köpa NU  

på Hotell Älvdalen HOTELL ÄLVDALEN
LÖRDAG 29/9-2018 KL. 18-02
Kl. 18-21Stuffbuffé & Entré 350:-  

Kl. 22-02 Fest i två våningar!  
Förköp entré: 180:-, entré vid dörren 200:- 18 år, leg

ord pris 8590:-

MS 261 

NU 6990:-

såg & kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910

 

NU 3990:-
ord pris 5790:-

MS 201 

NU 6590:-
ord pris 7590:-

MS 251

älvdalen
Start v 45, 7gg Måndagar  
i Nya musikskolan (Tingshuset)
17.00-18.00 Lågstadiet 
18.00-19.00 Mellanstadiet
19.00-20.00 Högstadiet

särna
Start v 37, 7ggr Måndagar
i skolans gymnastiksal
17.00-17.45  4-6 år
18.00-19.00  Lågstadiet
19.00-20.00  Mellan/   
                         Högstadiet

Pris 200 kr
Anmälan till: musikskolan@edu.alvdalen.se
Märk med Namn personnummer adress telefonnummer

Arr:  Älvdalens kommun Musikskolan

Barndans & Jazz/streetdans

nyhet! 
Läckra regnponchos 

& stövlar från Tom Joule

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

när du vill synas i norra dalarna!

Tel:  0251-43131, 070-2538457 • Mail: evylena@telia.com

Mjuk, orange och hemlös
Orangutangen är allvarligt hotad av utrotning. Nära 90 % av antalet orangutanger har  
försvunnit de senaste femtio åren. Detta beror till stor del på att regnskogen, deras livsmiljö, 
skövlas för att ge plats åt oljepalmsplantager. Världsnaturfonden WWF arbetar för att skydda 
regnskogarna och dess invånare, bland annat genom att upprätta nationalparker och skapa 
förutsättningar för ett hållbart uttag av naturresurser, till exempel genom FSC-certifiering. 

Stöd vårt arbete, bli Orangutangfadder idag! wwf.se/orangutangfadder

P
ongo pygm

aeus B
ornean orang-utan. ©

 R
ussell A

. M
itterm

eier / W
W

F-C
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Har du frågor kontakta:
Kommunens kontaktcenter, tel: 0251-31300 e-post: kommun@alvdalen.se

Ytterligare information finns på www.val.se eller www.alvdalen.se

ÄLVDALENS KOMMUN VALNÄMNDEN

Älvdalens kommun
Valnämnden informerar

VALLOKALER PÅ VALDAGEN, SAMTLIGA ÖPPNA KL. 08.00 - 20.00
u	Idre valdistrikt, Idre kulturhus
u	Särna valdistrikt, Kyrkbacksgården
u	Kyrkbyns valdistrikt, Kommunhuset Älvdalen

u	Rots valdistrikt, Rots skola
u	Västermyckelängs valdistrikt, Väsa bygdegård
u	Åsens valdistrikt, Åsens bystuga

RÖSTNINGSLOKALER PÅ VALDAGEN
u	Blyberg, Blybergs bygdegård kl. 08.00-10.00
u	Brunnsberg, Brunnsbergs bystuga kl. 14.00-16.00
u	Drevdagen, Restaurang Fjällbjörken kl. 08.00-10.00
u	Evertsberg, Gamla småskolan kl. 12.00-14.00
u	Gördalen, Gördalens bystuga kl. 11.00-13.00
u	Klitten, Klittens bystuga kl. 16.00-18.00
u	Nornäs, Folkets hus kl. 09.00-11.00
u	Storsätern, Storsäterns skola kl. 13.00-15.00
u	Älvdalen, Kommunhuset kl. 08.00-20.00

RÖSTNINGSLOKALER VID FÖRTIDSRÖSTNING 22 AUGUSTI - 8 SEPTEMBER

Kommunalkontoret i Idre
2018.08.22-2018.09.08
Måndagar kl. 10.00-12.00, 13.00-18.00
Onsdagar kl. 10.00-12.00, 16.00-20.00
Söndagar kl. 10.00-12.00

Särnakontoret
2018.08.22-2018.09.08
Tisdagar kl. 12.00-15.00, 16.00-20.00
Torsdagar kl. 10.00-12.00, 15.00-18.00
Lördagar kl. 10.00-12.00

Kommunhuset i Älvdalen
2018.08.22-2018.09.08
Måndag-fredag   kl. 08.00-16.00
Torsdagar     kl. 08.00-20.00
Lördag- söndag   kl. 10.00-12.00

Ta med id-handling och röstkort!
Om du inte fått ditt röstkort eller tappat det kan du beställa ett 
nytt hos kommunen, Länsstyrelsen eller hos Valmyndigheten.
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Socialdemokraterna 
i Älvdalens kommun

Framtidstro för alla i Älvdalens kommun
Med ett gott klimat i kommunen har vi också 
fått till en stark näringslivsranking.

Det har också blivit lättare att bygga strandnära.
Då vi tror på Ett Starkare Samhälle; Ett Tryggare 
Sverige och Älvdalens kommun så levererar vi 
nu eftervalsprogrammet:

2 veckors arbete för skolungdomar på sommaren.
Speciallärare och lärare ska anställas.
Musikskolan ska vara kvar.
Tryggare byar med gång- och cykelvägar. 
Belysningar ska vi kämpa för genom att 
försöka påverka trafikverket. 
En trygg hemtjänst i kommunens regi och en 
fortsatt utbyggnad av särskilt boende för äldre. 
Fler bostäder ska byggas och nuvarande 
fastighetsbestånd ska rustas upp.
Andelen kravodlat och närproducerat 
ska öka i kommunens verksamheter.
Distansmöten och digital teknik 
ska hjälpa till att spara vår miljö.
Digitala medborgarpaneler ska byggas 
ut för djupare demokrati.
Utbyggnaden av bredbandet, som är så viktigt 
för enskilda och företag fortsätter.
Vi kommer att fortsätta satsningen på 
näringslivet bl.a. genom smartare 
upphandling där vi kräver kollektivavtal.

Anette Eriksson, Idre

Peter Egardt, Älvdalen

Stig Olsson, Särna
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Just nu! är ett bra tillfälle att välja braskamin, vi har bra erbjudanden på fl era populära 
modelle r. Vid samtidigt köp av valfri Contura kamin (gäller hela sortimentet) och Premodul 
skorsten lämnas 2.500:- rabatt på skorstenen. Det fi nns alltså möjlighet att 
spara upp till 6.000:-! 
Kampanjpriser t.om 7 oktober 2018. 

Läs mer om kampanjen på contura.se, där hittar du fl er modeller.
MADE IN SWEDEN       M

A
D

E
 IN

 SW

EDEN       MADE IN
 S

W
E

D
E

N
 

C
on

tu
ra

 5
96

T 
St

yl
e

Välkommen hem till värmen

Ord. pris fr 17.900:-
JUST NU från

15.900:-

Ord. pris 30.900:-
JUST NU
28.900:-

Spara 
2.000:-

Spara 
2.000:-

C
on
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ra

 8
50

Höstrusk ger 
myslust!

SPARA upp till
6.000:-

Contura 556 Style
Ord. pris 20.900:- 

JUST NU 18.900:-

SPARA 2.000:-

Kassetter
Ord. pris från 15.500:-

JUST NU FRÅN
13.500:-
Spara 

2.000:-
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n 
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r 
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!

Öppettider
Mån-Fre  9.00-17.00
Lunch 12.30-13.30

Välkomna!

www.erja.seDalgatan 108 A • 0251-43075  

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

AnnonsKullanAnnonsKullan -ditt lokala 
annonsblad-

Jakttider 
Tretorn Tornevik Neo

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

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 kläder, 
kängor och tillbehör från bl.a.

jakttider

rEa-

(rött pris gäller)
påfylld med kläder

snurran

!

HÖSTEN 2018 
Få ut mer av träningen 

 
Workshops som gör dig stark 

Foten – håller dig stark & skadefri. 24/9 
Skidstark – förberedelser inför första stavtaget. 29/10 

Anmälan & frågor: info@sportkullan.se / 072 522 80 04 
 

Sugen på skidresa till Italien?  Kontakta oss 

miljöpartiet de gröna
ÄLVDALEN

Vi tänker på miljön - därför skickar

vi inte ut vårt lokala partiprogram

 till hushållen i kommunen!

 
Partiprogrammet kan du läsa på 

vår hemsida: www.mp.se/alvdalen
Eller kontakta Alli Qvicker 

tel 070 - 458 96 58.miljöpartiet de gröna
ÄLVDALEN

“Oavsett om det är klimatförändringar, 

eller andra förändringar av miljön, 

anser vi att det måste satsas mer 

på lösningar som leder till större 

lokal uthållighet”

Dåliga politiker 

väljs av goda 

medborgare 

som inte röstar!
George Jean Nathan 

amerikansk dramakritiker (1882 – 1958)

Glöm inte att rösta 

på söndag, om du inte 

gör det för din egen skull-

gör det för oss andra!

Lokal: Salemkapellet, Älvdalen.   Ledare: Kersti Vikström
Anmälan: info.falun@folkuniversitetet.se  023-140 90

Välkommen att delta i studiecirkeln 
kring pjäsen tredje rikets fruktan 
Och elände.
I studiecirkeln fördjupar vi oss i pjäsens 
innehåll och problematik. 
Studiecirkeln är kostnadsfri och pjäsen 
ses gratis av deltagarna.

11/9 kl 18.30-20.45  Läsning av pjäsen med Dalateatern
18/9 kl 18.30-20.45 Föreläsning och samtal
28/9 kl 19.00  Föreställning, Åsens bystuga
2/10 kl 18.30-20.45  Samtal, reflektion och utvärdering

Föreläsning med Tomas Axelson, Högskolan Dalarna
hot och rädsla eller hopp och civilkurage?

salemkapellet, dalgatan 95, älvdalen 
tisdag 18 september kl 18.30-19.30

Tomas Axelson, forskare och verksamhetsledare 
för Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna, 
diskuterar oro och tillit som politisk kraft i 
samhället. 

Föreläsningen är kostnadsfri.
Varmt välkommen!
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