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Dags för sommarDäck

Vi erbjuder 
däck och fälg 
från Tomason

Vi säljer även det 
beprövade budget-
märket Windforce
205/55-16”däck 

666:-/st monterat på fälg!

Vi har även flera märken att 
välja på, kontakta oss för pris.

205/55-16”däck 

888:-/st monterat på fälg!

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

Telefon 070-370 99 19 •  info@kenamark.se •  www.kenamark.se

• Solcellpaneler & Solvärmepaneler
• Vitvaror för 12V och gasol
• Kaminer för diesel & gasol
• 12V-produkter: Belysning, Vatten & VVS

Se om ditt fritidshus/fjällstuga inför våren & sommaren!

Med 20 års erfarenhet i branschen ger vi dig alltid rätt 
rådgivning och tips om vad som passar bäst för ditt behov!

Se vårt sortiment på:
www.kenamark.se 

OBS! EXTRAPRISER under april (innan prishöjning!) Solvärmepanel
För en torr och skön 
inomhusmiljö. 
Slipp kondens, fukt 
och dålig luft!

Såg & Kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910

Var beredd när gräset börjar gro!
Beställ din robotklippare 
med installation redan nu! 

Glöm inte att annonsera i nästa nummer av AnnonsKullan som delas ut 29/4
manusstopp fredag24/4 kl 12.00

Glad Påsk
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Älvdalen

Med reservation för eventuella ändringar.

Vi har en sida på Facebook 
med information om kyrkans 
verksamheter. Välkomna att söka 
på Älvdalens församling.

Församlingsexpedition i Brittgården  Tel: 0251-431 40    Måndag- fredag 10.00-14.00
www.svenskakyrkan.se/alvdalen

Diakonicenters Textilavdelning  Tel: 0251-431 65   

11.00  Långfredagsgudstjänst i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Theresia Palm, 
Gunilla Albertsdotter.

18.00  Gudstjänst vid Jesu grav 
i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Svenerik Blomgren.

Långfredagen 
Fredag 10 april

11.00  Gudstjänst i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter.

Påskdagen 
Söndag 12 april

Skärtorsdagen 

Torsdag 9 april
19.00  Skärtorsdagsgudstjänst i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Theresia Palm, 
Gunilla Albertsdotter.

everTsBerg

11.00  Påskdagsgudstjänst i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Theresia Palm, 
Gunilla Albertsdotter.

Andra söndagen i påsktiden 
Söndag 19 april

Tredje söndagen i påsktiden 
Söndag 26 april
11.00  Gudstjänst i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Mait Thoäng.

Annandag påsk 
Måndag 13 april
18.00  Gudstjänst i Evertsbergs kapell. 
Andreas Nerelius, Svenerik Blomgren.

Vi lever i oroliga tider, varje dag nås vi av nya nyheter om hur viruset far 
fram. Vi är många som känner oro för vad som kommer. I församlingen 
har vi ställt om mycket verksamhet för att försöka minska smittsprid-
ning, du hittar vårt aktuella program vecka för vecka på vår hemsida. 
Även om mycket av vår ordinarie verksamhet är pausad hittar du oss i 
kyrkan, vi öppnar kyrkan för dig som vill be en bön, tända ett ljus eller 
bara vara en stund, aktuella dagar och tider finns på vår hemsida.
Snart är påsken här och mitt i en orolig tid får vi fira påsk. I år med ett 
budskap som kanske i år mer än annars förmår att ge hopp, att det 
efter vinter kommer vår, att det efter långfredag kommer en påskdag, 
att det efter mörker kommer ljus och att det mitt i verkligheten vi står 
i finns ett hopp. Tillsammans är vi starka. Vi i församlingen finns för dig, 
välkommen att möta oss i kyrkan, vi finns också för dig på telefon eller 
e-post om du vill ha någon att prata med.

Jag vill dela en bön med dig:
Herre vår Gud, vi ber för vår församling här i Älvdalen och för hela vår 
värld. Gud, kom till alla som känner oro, var med alla sjuka. Gud, vi ber 
för de som arbetar i vården, hjälp dem och stärk dem. Gud, var med 
alla som behöver fatta beslut för andra. Gud, Du som är från evighet 
till evighet, hjälp oss i denna tid att hitta kraft och mod. Vi ber om din 
hjälp i det okända vi möter. Vi tackar dig för att Du kommit till oss och 
lovat att vara med oss alla dagar till tidens slut. Amen

Andreas Nerelius Kyrkoherde 0251-431 43 
andreas.nerelius@svenskakyrkan.se

Älvdalens kyrka hålls öppen vardagar dagtid, se hemsida och Facebook.

I detta nummer av AnnonsKullan annonserar vi endast våra 
gudstjänster.
Vi följer fortlöpande aktuella myndigheters rekommenaditioner 
och kan därför behöva ställa om övriga verksamheter.
För att följa vårt veckoprogram med övriga verksamheter 
kommer detta att uppdateras på vår hemsida och facebook 
varje fredag inför kommande vecka.

 Vi utökar också våra telefontider, 
 du når oss varje vardag kl 10-14.

Andakt med bön för Älvdalen och 
världen, onsdagar, torsdagar och 
fredagar kl 12.00
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Evy & Lena

                       Second-hand, Dalgatan 116A
Öppet: onsdag, torsdag, fredag kl 10-16

Stöd ÄlvdalensBaptistförsamlings ungdomsarbete och övrig verksamhet genom en gåva till 
Älvdalens Baptistförsamlings minnesfond PG 28 73 51-1, BG 125-9332. Tel. 0251-41281

Besök gärna vår hemsida  www.salemkapellet.se

FÖr aTT MInsKa sMITTrIsKen I vÅrT saMHÄlle
har vi inga samlingar eller servering i Salem i nuläget. 
Matlådor finns däremot att köpa. 
Håll utkik efter trottoarprataren eller ring 0251-41281
Viss hemkörning kan ordnas.

Älvdalens 
Baptistförsamling 

önskar alla 
en fridfull påskhelg!

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 23/4 kl 16.30

Ring för anmälan och info.

KursstartKursstart

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

Ring för anmälan och info. OBS!
För kommande kurser, se även vår hemsida.

Corona har vänt upp-och-ner på mycket, men i naturen
är livet sig likt. Ljuset har kommit tillbaka, våren är på gång

och skogen växer för fullt.

Har du en skog som behöver gallras? Hör av dig till oss.

Skogen har inte slutat växa

Älvdalen, Särna-Idre:
Johan Sjöblom 072-218 28 77,  Martin Spånberg 070-640 25 12

Lillhärdal: Jerker Hansson 072-563 10 30
www.fiskarheden.se

Det är svårt att i dessa dagar 
tänka på annat än hur det 
blev här i världen, av ett 
litet, litet virus. Så litet att 
vi inte ens kan se det med 
blotta ögat. Så sårbara vi 
är! Det sägs ju att inget ont 
som inte har något gott med 
sig och vi får hoppas att det 
stämmer. Förhoppningsvis 
blir vi aningen mer ödmju-
ka, inför vad vi har och livet 
vi lever. Och kanske får vi 
oss en eller annan tankestäl-
lare, att lite bättre ta vara på 
vad vi har i vår närhet. Både 
när det gäller jordens resur-
ser och oss människor.När 
allting inte är så självklart 
längre. Vardagen vänds lite 
upp och ner och vi ramlar 
lite på sniskan där i ekorr-
hjulet. Då kan det hända 
de mest oväntade saker. Vi 
kanske till och med hittar 
oss själva där i kaoset och 
börjar brodera korstygns-
tavlor eller något. Vad vet 
man? Medan allting trots 
allt pågår runt omkring oss, 
om än lite avslaget, så får vi 
försöka göra det bästa av det 
hela. Ta hand om varandra! 
…och ska vi inte ta och 
fira lite påsk ändå!? Jo, det 
tycker vi verkligen. Fram 
med sillen, janssons fres-
telse, skinkan och resten av 
julma… nej, förlåt påskma-
ten, och ”cyberkram” och 
Glad Påsk på er!

Dalgatan 96 B 79630 Älvdalen • 0251-10600 070-1760018
sportcenter@telia.com • www.alvdalenssportcenter.se

Vi önskar alla en härlig Påskhelg!

Glöm inte ladda upp 
                          fiskeförrådet 
                             till Påsk!Isdubbar
Fiskekort
Maggot
Bästa pirken
Pimpelspö
Isskopa
Kaffetermos
Tålamod

Kom ihåg:

Öppettider Påsk:
Skärtorsdag 10-18
långfredag, Påskafton
Påskdagen & annandag Påsk  STÄNGT

OBS!
Med respekt för Covid-19 och för 
att slippa köbildning i butiken! 

SkärTorSDaG kommer vi att ha 
ett bord utanför butiken där vi säljer
FISKEKorT, MAGGoT och något
bra ErBJuDAnDE inför påsken.

Swish eller kontanter gäller ute!
Butiken är såklart också öppen!

Blybergs 
samfällighetsförening

Den planerade årsstämman 
är inställd. 

ordinarie årsstämman 
kommer att hållas när 
situationen så tillåter. 

Kallelse kommer.

                  Styrelsen

ÅrsMÖTe
Nornäs samfällighets-

förening
25 april kl 15.00

Västomviken 5
Styrelsen

Handla på elon.se
Hämta i butik.
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AnnonsKullan delas ut av PostNord 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. 
Vid utebliven tidning, hör av er till:  070-2538457 eller evylena@telia.com

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

Nästa nummer 29 april

Glad påsk
 önskar Johannes med personal

Tandläkare Johannes Hütter   
Dalag. 12, Orsa • 0250-401 75 • www.orsatandvard.se

Aktuella öppettider och information hittar du på vår hemsida eller på Facebook!

Behöver  
du hjälp med  

Dina tänder? 
Ring oss! 

Körkort och ID foto
Dags att förnya körkortet?

Välkommen in till
oss på 

Heddata
Dalgatan 107A

0251-20302

www.heddata.se

Älvdalens Kommun    Älvdalens Sportcenter
Wasa Skogsförvaltning  AB ulf Svensson  Wibergs Möbler
Fiskarhedens trävaru AB   Morakniv
Svedlunds Skogstjänst AB   Birgittas Hårklipp
Siljan Skog AB    Stora Enso
Pressmaster    restaurang Dalgatan 118
Synums Tryck & reklam    rB Mek
orsa Fiskecenter    orsa outdoor AB
Mellanskog    Apoteket Björnen
Älvdalens Skogsentreprenad AB   Bills Byggservice
Kittan Lidens bygdegårdsförening   Johanna Malms Flora AB
Kittan Lidens Samfällighetsförening  Kjell Hellströms Fiske
Hotell Älvdalen    Bröderna Hamren AB
Happy Homes Ellos Färg i Malung   Bennys Mark
PW Plåt, Lindab    Sel Tommy
Älvdalens VVS    Mixtrum
Ica olssons supermarket   Älvdalsfönster AB
Gullbergs Måleri AB    Ajsikkel (Ingrid Ljuden)
Festins Bilverkstad AB    Pizzeria roma
Älvdalens Färghandel AB   Älvdals Bygg &Hyvleri AB
Knuts Bygg AB    Peab
nya Byggvaruhuset i Älvdalen   Annonskullan 
Mud And Snow    Pizzologi 
Knodde's Streetfood    Kjell Halvarssons Bygg 
Ingemar Pell Skogsentreprenad   Valles Cykel & Skog 
Cubic AB i Mora    Levo Livs 
M Performance   SÅ Produkter 
norrdala Bygg AB   AP Sprängtjänst AB 
Älvdalens nya Bildelar   Abris Sjö &Snö Polaris Mora 
Erikssons Buss   Besparingen 
Såg & Kjedjeservice AB   Morins Konditori 
Gustafssons Däck & Sten AB  Heddata AB 
Erja Mur & Kakel AB   Westlings Skogsentreprenad AB 
Dala Timrings Teknik AB   Elfdalian Store (Mia Frost)

Stort TACK till alla sponsorer
 vid Älvdalsnappet 2020

Älvdalens SFK

Öppet mån-fre 9-18

Grus i hallen?
vi har dörr och gångmattor! 

Även andra 
mattnyheter!

Glad      
    Påsk!

Under rådande omständigheter 
erbjuder vi på Dalgatan 118:

0251-10980
www.dalgatan118.wordpress.com

•Dagens lunch mån-fre 11-14
Vill du inte äta hos oss?
Ring så packar vi matlådor ni kan hämta efter ö.k.
Vi erbjuder även utkörning till centrala Älvdalen 
och närliggande byar. Både färska och frysta (frysta 
efter tillgång) 
Vid utkörning behöver vi beställning före kl 10.00

Take away erbjudanden 
fredag- och lördagkvällar. 
Info på Facebooksidan eller ring.

•
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Vid besök på våra 
ÅVC i Corona-tider 
 
Låt oss hjälpas åt att hålla 
varandra friska! 
 
- Håll avstånd mellan  
varandra och vår personal 
inne på anläggningen och låt 
barn vänta kvar i bilen.  
- Vår personal kan inte lasta 
av era släpvagnar.  
- Ni får inte gå in i våra  
personalutrymmen, därför är 
vissa dörrar låsta för tillfället.  
- Använd handskar.  
- Nys och hosta i armvecket, 
inte rätt ut. 

Sommartider på våra ÅVC:er

Tel. 020-55 27 00

Älvdalen, Särna och Idre 
Under perioden 1 maj - 31 aug. öppet både 
första och tredje lördagen i varje månad,  
samt onsdagar i Särna och öppet till  
kl. 19 vissa dagar. 

Älvdalen  
Annandag påsk (mån)    STÄNGT  

 
Särna 
Annandag påsk (mån)    STÄNGT 
Onsdag 15 april (extra)    kl. 10–18  
 
Idre 
Berörs ej under påsk. 

Öppettider i påsk på våra ÅVC:er

Tel. 020-55 27 00

KOM IHÅG! Sortera matavfall, källsortera och panta.  
Även om vi i Sverige är bra så slänger vi ändå 100 kg 
mat per person och år.  
Det är mat för ungefär 5 300 kr om året.

Här ser vi en positiv utveckling!  
•  Viljan att ändra sitt levnadssätt för att minimera avfallsmängder har  
    förbättrats med 22% sen 2013.  
•  Förebyggande av matsvinn har förbättrats med 10 % och placerade  
    Älvdalen på 2: a plats av 52 deltagande kommuner. 
•  Återvinningscentralernas samlade omdöme har förbättrats från 68%  
    år 2013 till 89% år 2019.   
 
Det här kan förbättras!   
Låg nöjdhet med öppettider och att möjligheten att lämna till  
återanvändning på återvinningscentralerna saknas.  
 
Undersökningens slutsatser på Nodava:  
•  Nöjdheten med återvinningscentralernas samlade omdöme har stigit sen 2011 (från 77% till 92%) 
•  Förtroendet för att avfall behandlas och återvinns på ett riktigt sätt ökar (från 55% 2011 till 81%) 
•  Samlat omdöme med Nodava som leverantör har ökat påtagligt sedan 2011 (från 65% till 82%) 
Fler resultat finns på www.nodava.se 
 

Kundundersökningen om avfall 2019 i Älvdalens kommun

Kan du inte besöka vår anläggning?
Precis som vanligt, men kanske mer aktuellt just nu, så hjälper vi gärna till med 
hemleveranser. JuST nu erbjuder vi GrATIS HEMKÖrnInG av varor för alla 
över 65 år och till personer som tillhör någon riskgrupp. 

För övriga har vi rabatterat pris 125:-   Detta gäller mindre leveranser som vi kan 
ta i person- eller transportbil, erbjudandet gäller för boende inom 2 mils radie från 
Älvdalens tätort t.o.m. 24/4 - 2020

Vi hjälper även gärna till med att plocka ihop varor för avhämtning om så önskas.
Du kan beställa via mail (info@byggv.se) eller telefon 0251-597330

ozoneair. Eliminerar dålig 
lukt, mögel och bakterier.

För uthyrning dygn alt. helg.

Enkel att hantera. Det enda du behöver göra är att 
sätta i sladden, ställa in storleken på rummet/utrym-
met och trycka på start, sedan sköter ozoneair hela 
jobbet. ozoneair tar bort: Djurlukt, urinlukt, röklukt,
brandlukt, kemisk lukt, impregneringslukt m.m. 

Passa på att fixa till hemma i påsk...

Öppettider i Påsk:
Skärtorsdag 7-17
Långfredag Stängt
Påskafton 9-13
Påskdagen & Annandag Påsk Stängt

Glad Påsk önskar vi alla!

nyhet! 

56% rabatt

17% rabatt

50% rabatt

upp till

uteliv & altanvård

grill & tillbehör

städa in våren!

upp till

upp till



6 AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.

Älvdalens bibliotek håller öppet som vanligt och följer 
Älvdalens kommuns riktlinjer och de rekommendationer 
och beslut som utfärdas av Folkhälsomyndigheten och 
Regeringen.

Vi erbjuder under en period följande tjänster:
Hemleverans av böcker till dig som är 70+ eller tillhör 
någon annan riskgrupp och bor i Älvdalen. Tjänsten är 
gratis och vi plockar ihop böcker efter dina önskemål.
Take away: Vi plockar ihop en påse med böcker efter 
dina önskemål som du hämtar direkt i lånedisken eller 
utanför dörren.
Lån via ombud: Du kan be någon annan att låna 
böcker till dig, den personen behöver ha ditt lånekort för 
att kunna låna.
Utlån av iPads och dator för dig som tillhör riskgrupp 
och ska undvika sociala kontakter men vill kunna prata 
med dina nära och kära via Skype.
Utlån av sällskapsspel och pussel för dig som sitter i 
karantän och vill ha något att fördriva tiden med.
Meröppet: Som meröppet-kund får du tillgång till biblio-
teket 06-22 alla dagar i veckan. Under Meröppet kan du 
låna och lämna böcker, hämta reserverade böcker, låna 
dator och använda wifi. 

Biblioteket erbjuder även digitala tjänster som är gratis. 
Via appen Biblio kan du låna e-böcker och ljudböcker. 
Via Pressreader kan du ladda ner tidningar och tids-
skrifter.

Använd gärna automaten när du lånar eller lämnar 
tillbaka böcker.

För mer info: 
Kontakta biblioteket på tel 0251-312 70, 
e-post  bibliotek-kultur@alvdalen.se   

ÄLVDALeNS BIBLIoTeK

Älvdalens kommun
             Informerar

ordinarie öppettider:
Tis, ons: 12-18
Tor, fre: 12-16 

Öppettider under påsk:
Tis 7/4: 12-18
ons 8/4: 12-18
Tor 9/4: 12-16
Fre 10/4: STÄNGT

VÄlkommeN iN!

VI TVÄTTAr HÄnDErnA, 
DESInFICErAr oCH STÄDAr 

noGGrAnnT FÖr ATT Du SKA 
KÄnnA DIG TryGG I VÅr BuTIK.

Är Du oroLIG FÖr ATT 
KoMMA In?

rInG In TILL oSS I BuTIKEn 
SÅ GÖr VI I orDnInG 

DIn BESTÄLLnInG - BArA FÖr DIG 
ATT HÄMTA!

VI KAn ÄVEn KÖrA uT VAror. 

Älvdalens Färghandel
Dalgatan 89, Telefon: 0251-41800

Öppet: vardagar 9-17 (lunch 12-13), lördag 10-13
www.nordsjoideodesign.se

ring 0251-10001, 073-0759089

Vi Gör det enKlare för diG
vi tror på vår – även i år!

Vi hjälper dig med vårstädning i trädgården,
beskärning av träd och buskar, gräsklippning,
bortkörning av skräp m.m. 

dags för tak eller fasadbyte, köksrenovering, 
uterum, altaner, soldäck? 

Tveka inte att höra av er för kostnadsfri offert. 
Använd er gärna av roT-avdraget. Innehar F-skatt

Morgan Eriksson Bygg • Tel: 0738121101
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Behöver du hjälp med att handla?

Älvdalens kommun
informerar

Hjälp med att handla
Du som är äldre eller tillhör riskgrupperna kan få hjälp med packning och 
utkörning av varor. 
1. Beställ dina varor genom att ringa eller mejla din butik. 
2. Butiken packar dina varor.
3. Frivilliga resursgruppen, FRG, levererar hem till dig  
 tisdagar och torsdagar.
Butiker i Idre

Coop Idre, telefon: 0253-200 78
ICA Supermarket Idrebua, telefon: 0253-200 03

Butik i Särna

Coop Särna, telefon: 010-747 48 00

Butiker i Älvdalen

Coop Älvdalen 
helst via mejl: alvdalen.gem@coopmitt.se, telefon: 010-747 47 54

ICA Supermarket Olssons  
mejl: bengt.leandersson@supermarket.ica.se, telefon: 0251-414 05 

LEVO livs 
mejl: levolivs@gmail.com, telefon: 070-624 34 22 

Låna böcker
För att låna böcker och få dem levererade hem ringer du till ditt bibliotek och 
bestämmer samtidigt hur leveransen ska ske.
Idre Bibliotek, telefon: 0253-315 12
Särna Bibliotek, för närvarande stängt på grund av reparationsarbete.
Älvdalens Bibliotek, telefon: 0251-312 70

Undvik sociala kontakter om du är över 70 år
Tillgängliga studier av coronaviruset covid-19 visar att hög ålder är den  
främsta riskfaktorn och att personer över 70 år är den främsta riskgruppen.  
Folkhälsomyndigheten uppmanar personer över 70 år att begränsa sina  
sociala kontakter. 
• Begränsa nära kontakter med andra.
• Undvik platser med många människor, t.ex. affärer eller kollektivtrafik.
• Håll kontakten med nära och kära via telefon eller dator.
• Promenera gärna utomhus.
• Be om hjälp med att handla mat.

Kontakt 
Älvdalens kommun, mejl: kommun@alvdalen.se, telefon: 0251-313 00
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070-390 11 45     info@synums.se
Furuvägen 3,  Älvdalen

Fira påsken på hemmaplan i år. Det kan löna sig.
Fynda i vår stora VÅR-REA!

Vi har STOR 

på arbetskläder som utgår ur 
vårt grundsortiment.

I vår stora

säljer vi ut vinterns lager för att 
ge plats åt sommarens nyheter.

Rena vrakpriserna 
är det i vår

där vi slumpar bort 
utgångna varor, 
feltryckta kläder 

mm.

40-70%
20-30%

I vår stora Vår-rea hittar ni kvalitetsarbets-
kläder från bl.a. ProJob, Snickers, Blåkläder, 

Björnkläder, Hejco. 
Skyddsskor från Jalas. 

Pro�lkläder från Craft, Clique, Texstar

M A K I N G  W O R K  E A S Y

OBS! 
I dessa oroliga tider är ni säkert många som känner tveksamhet till att gå in i 

a�ärer med många andra människor, speciellt om ni är i en riskgrupp.
Därför har vi ställt i ordning en REA-katalog som ni kan komma och få 
levererad drive-in, alternativt ladda ned den på vår webshop synums.se
Sen är det bara att ringa/maila och beställa så plockar vi i ordning åt er.

PÅSK-ÖPPET
To-Fr:10-12, 13-17

Påskafton 10-14

Med reservation för att alla storlekar/färger inte �nns.

Vid besök på våra 
ÅVC i Corona-tider 
 
Låt oss hjälpas åt att hålla 
varandra friska! 
 
- Håll avstånd mellan  
varandra och vår personal 
inne på anläggningen och låt 
barn vänta kvar i bilen.  
- Vår personal kan inte lasta 
av era släpvagnar.  
- Ni får inte gå in i våra  
personalutrymmen, därför är 
vissa dörrar låsta för tillfället.  
- Använd handskar.  
- Nys och hosta i armvecket, 
inte rätt ut. 

Sommartider på våra ÅVC:er

Tel. 020-55 27 00

Älvdalen, Särna och Idre 
Under perioden 1 maj - 31 aug. öppet både 
första och tredje lördagen i varje månad,  
samt onsdagar i Särna och öppet till  
kl. 19 vissa dagar. 

Älvdalen  
Annandag påsk (mån)    STÄNGT  

 
Särna 
Annandag påsk (mån)    STÄNGT 
Onsdag 15 april (extra)    kl. 10–18  
 
Idre 
Berörs ej under påsk. 

Öppettider i påsk på våra ÅVC:er

Tel. 020-55 27 00

KOM IHÅG! Sortera matavfall, källsortera och panta.  
Även om vi i Sverige är bra så slänger vi ändå 100 kg 
mat per person och år.  
Det är mat för ungefär 5 300 kr om året.

Här ser vi en positiv utveckling!  
•  Viljan att ändra sitt levnadssätt för att minimera avfallsmängder har  
    förbättrats med 22% sen 2013.  
•  Förebyggande av matsvinn har förbättrats med 10 % och placerade  
    Älvdalen på 2: a plats av 52 deltagande kommuner. 
•  Återvinningscentralernas samlade omdöme har förbättrats från 68%  
    år 2013 till 89% år 2019.   
 
Det här kan förbättras!   
Låg nöjdhet med öppettider och att möjligheten att lämna till  
återanvändning på återvinningscentralerna saknas.  
 
Undersökningens slutsatser på Nodava:  
•  Nöjdheten med återvinningscentralernas samlade omdöme har stigit sen 2011 (från 77% till 92%) 
•  Förtroendet för att avfall behandlas och återvinns på ett riktigt sätt ökar (från 55% 2011 till 81%) 
•  Samlat omdöme med Nodava som leverantör har ökat påtagligt sedan 2011 (från 65% till 82%) 
Fler resultat finns på www.nodava.se 
 

Kundundersökningen om avfall 2019 i Älvdalens kommun


