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Gratistidning

KursstartKursstart

Tel. 0250-400 48 • 070-628 48 14 • Moragatan 7 -  mitt i centrum
info@siljanstrafikskola.se • www.siljanstrafikskola.se

OBS!För kommande kurser, se även vår hemsida.

Moped AM + klass II
Start och info tisdag 23/5 kl 17.00

Ring för anmälan och info.

www.alvdalensgk.se

Lördag 20:e maj 
kl 11-15 på 

Älvdalens Golfklubb
Aktiviteter 

för såväl liten som stor. 

Servering 
med hamburgare, 

korv och dryck.

Välkomna!

info@byggv.se

Solventilator AirPlus 100

ord. pris 3950:-  nU 3450:-
Effekt fläkt 6W 18V              Luftvolym/h 100 m3         
Rek. yta upp till 80 m2              Temp. ut 35o - 80o       
Mått 1006x664x85 mm      Vikt 19 kg

kLiPP Ut och visa 
denna annons i 
montern så får 
du en present. 

Besök vår monter 
på Företagsmässan 12-13 maj

vi ger dig 10% på allt 
från Sunwind-katalogen!

Försäljare från Sunwind finns på plats under 
mässdagarna. Sunwind är experter på  stug & 
fritidsprodukter som t.ex. solpanel, gasol, 12V 
och förbränningstoalett. 

        Kom förbi montern med era frågor…!

Elon-personal finns på plats för att 
demonstrera Slow-Juicers och Mixers.
Vi bjuder på juice och hälsodryck!

Besök oss på 

Försäljare frånWood´s demonstrerar 
fördelarna med rätt avfuktare och luftrenare.

ELFI 300 
kompakt, 
kraftfull och 
energisnål 
luftrenare.

DS28F 
Sveriges mest 
sålda avfuktare

Avfuktare-mD10, avfuktare DS28F och luftrenare-ELFI300

Juicepress SJD-150B Wilfa 

1295:- (ord. 1695:-)

Spännande tävlingar 
i vår monter!!

Företagsmässan! 
12-13 maj

Perfekt tillfälle att fråga en expert om dina 
problem vid fukt i källar- eller torpargrund.

Fina erbjudanden på 

Mässerbjudande:

Mässpris  
299:-

Välkommen till 
Älvdalens 

Företagsmässa
Monter 54

Cykel Monark 
3-vxl

Mässpris 
3495:-

Fiskespö  
komplett
haspelset

Följ oss på FB 
& Instagram
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ÄLvdALen

Onsdag 24 maj

Onsdag 17 maj
11.00  Andakt i Tallbacken.
14.00  Må bra kören i Brittgården. Alfhild Sehlin.

torsdag 11 maj

5:e söndagen i påsktiden
Söndag 14 maj

tisdag 16 maj
11.00  Sång på Furuvägen. Alfhild Sehlin.

Bönsöndagen
Söndag 21 maj

Måndag 15 maj
10.30-11.30 Vagga gunga gå i Brittgården. 
11.30-13.00 Sallad, nyponsoppa med grädde i   
  Brittgården. 
13.00  Kyrkliga arbetskretsen i Brittgården.

Med reservation för eventuella ändringar.

9.00-12.00 Öppna förskolan i Brittgården.
18.30-20.00 Samtalsgrupp, Öppet samtal om livet   
  och om tron, i Brittgården. 
  Samtalsledare: Inga Persson.

11.00  Gudstjänst i Kyrkan. 
  Diakon: Isabelle Danielsson och  Christina   
  Wermelin Elgbro.

15.00  Konfirmationsgudstjänst i Kyrkan.
  Malou Wirström, Isabelle Danielsson,   
  Christina Wermelin Elgbro, Clas Elgbro.
  Solo: Karin Graaf.

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

------------------------
Församlingsexpedition i Brittgården Tel: 0251-431 40 

Måndag, Onsdag-Fredag 10.00-12.00
www.svenskakyrkan.se/alvdalen

åSen

Vad är då diakon för något? Diakon kan beskrivas som 
att vara kyrkans socialarbetare. Som diakon har man en 
grundläggande utbildning i ett människovårdande yrke som t.ex. 
sjuksköterska, socionom, specialpedagog m.fl. samt en 1 åring 
påbyggnadsutbildning på högskolenivå till diakon.
 En kort sammanfattning av diakoners kunskaper:
•Den enskilde individen och hur vi fungerar – särskilt när det  
gäller reaktioner och känslor i utsatta livssituationer och olika 
livskriser. Både utvecklingskriser och traumatiska kriser.
•Hur människor fungerar i relationer till andra. Samspel, 
samspelssvårigheter och organisationspsykologi.
•Hur samhället fungerar vilket leder till att en diakon kan 
vägleda människor till stödfunktioner i samhället.
•Kunskaper om vilken betydelse en tro, den kristna tron och 
kyrkan kan ha för enskilda och för samhället.
•Kunskaper och strategier för att driva socialt arbete.
Vad kan jag som diakon göra? 
Ge enskilda samtal vid kriser och utsatta situationer. Vara aktiv i 
samhällets krisorganisation. Ge vägledning när det är svårt att se 
var man kan få hjälp. Följa med och vara ett stöd vid samhälls- 
och myndighetskontakter. Arbeta med att skapa mötesplatser 
och bryta människors isolering. Stödja människor i vitt skilda 
svårigheter samt ge själavård.
Som diakon har man tystnadsplikt vilket innebär att allt som sägs 
i förtroende inte får föras vidare till andra. Diakoner har heller 
ingen journalföring. Arbetet riktar sig inte bara för medlemmar 
i svenska kyrkan utan diakonens uppdrag är att hjälpa alla som 
finns i församlingen och som ber om hjälp.

Till dig som vill ha stöd när du behöver det, är du varmt 
välkommen att höra av dig till mig.
Isabelle Danielsson
0251-43142
isabelle.danielsson@svenskakyrkan.se

/Terminsavslutning/

/Terminsavsl./

torsdag 18 maj
9.00-12.00 Öppna förskolan i Brittgården.

/Terminsavslutning/

Måndag 22 maj
13.00  Missionskretsen i Brittgården.

9.30-10.30 Sång med dagbarn i Tallbacken.
  Malin Pettersson-Lindgren och Clas Elgbro.
14.00  Må bra kören i Brittgården. Alfhild Sehlin.

Söndag 14 maj
14.00  Gudstjänst i Åsens Kapell. 
  Diakon: Isabelle Danielsson och  Christina   
  Wermelin Elgbro.

mitt namn är 
Isabelle Danielsson. 
Jag har nyligen börjat i 
Älvdalens församling som 
Diakon. Jag har över 10 års 
erfarenhet av diakonyrket. 
Tidigare anställningar har 
varit i Strängnäs och Orsa 
församlingar. Jag har även 
arbetat som förskollärare, 
klasslärare och specialpedagog.
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Evy & LenaStöd 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 10/5 13.00  Dorkas.
Sön 14/5 11.00  Fairtradegudstjänst, Kersti Vikström. Servering.

iessn til café & second hand 
    öppet:   tisdag - fredag 10-16

Lunch på Salem   torsdagar 11.30

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 2.000:- rabatt på skorstenen. Det fi nns alltså möjlighet att 
spara upp till 5.000:-! 
Kampanjpriser t.om 18 juni 2017. 

Läs mer om kampanjen på contura.se, där hittar du fl er modeller.
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Scanna koden med din 
smartphone och se fl er 
kampanjmodeller!
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Välkommen hem till värmen

Ord. pris 16.900:-
JUST NU 
14.900:-

Ord. pris 19.900:-
JUST NU
17.900:-

Spara 
2.000:-

Spara 
2.000:-
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Mysvärme för 
sommartider!

SPARA upp till
5.000:-

Contura 850
Ord. pris från 16.900:- 

JUST NU 
FRÅN 14.900:-.

SPARA 2.000:-

Kassetter
Ord. pris från 13.500:-

JUST NU FRÅN
11.500:-
Spara 

2.000:-
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Öppettider
Mån-Fre  9.00-17.00
Lunch 12.30-13.30

Välkomna!Dalgatan 108 A • 0251-43075  www.erja.se

Vi ses på Företagsmässan 12-13 maj!

Har vi någonsin inte frusit 
en sista april? Om vi tänker 
så det knakar så kommer vi 
ändå inte ihåg en endaste 
gång. möjligtvis om man 
stod riktigt, riktigt nära 
valborgsbrasan, så att det 
nästan började osa om 
gummistövlarna, och om 
man hade trotsat att klä 
sig vårigt och paltat på sig 
dunjacka, mössa, vantar 
och dubbla lager av allting, 
någon gång för jättelänge 
sedan. Nej, valborgsfirande 
i norden är vanligtvis ingen 
höjdare vädermässigt. men 
i år fick vi hälsa sköna maj 
välkommen i strålande sol 
och har vi riktigt mycket 
tur så kanske vi får en varm 
och lång sommar. Ett lotteri 
är det hur som helst med 
det svenska vädret. Det är 
bara att hålla tummarna 
och hoppas. Vad mer kan 
man göra? I och för sig, en 
soldans kan man ju kosta 
på sig. Och så lite positivt 
tänkande på det. För det är 
bra! Det löser det mesta om 
man intalar sig själv att allt 
är kul, bra och fantastiskt. 
Yes! media svämmar över 
av positivt tänkande, 
peppande och hurtiga 
visdomsord, träningstips, 
fixa bikiniformen, ät inte 
det och baka en kaka av 
bark och vetekli och hej och 
hå. Efter att ha dränkts i all 
denna glättiga, ”tänk dig 
glad och  frisk - hysteri”, så 
är det inte konstigt att känna 
sig jättedålig och värdelös 
om man vissa dagar mår 
som en rutten sill och är 
trött, seg och dyster och inte 
alls på topp. men det är helt 
okay! Och vänder ni blad i 
det där glassiga magasinet 
som har rubriken ”så blir 
du lycklig, smal, vacker och 
framgångsrik” skriven i 
rosenrött på framsidan, så 
står det på nästa sida; ”att 
tänka positivt hela tiden kan 
vara farligt för hjärnan” Eller 
som Alfons Åbergs farmor 
sa; ”-Det är bra att ha tråkigt 
ibland för annars märker 
man inte när man har kul”

manusstopp 
fredag 19/524Nästa 

nummer maj
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   Säljes

GLÅMÅKWELD
i Lidens Bystuga
16 maj  kl. 18.30
Tagið nista min ið

Welkumner!

Grattis

  Uthyres

Många grattiskramar 
i efterhand till 

Lina Garbergs 
som fyllde 12 år 

den 5 maj 
samt Ingela Garbergs som 
hade födelsedag den 2 maj.

Famun/svärmor och Anselm

ÅRSMÖTE
Älvdalens 

Jaktskytteklubb
15 maj  kl 19.00
Hotell Älvdalen

Välkomna!
Styrelsen

Rämma Fäbodlag
kallar till årsmöte 

Söndag 25 juni 2017, kl 11.00
vid Dansladan i Rämma.
motioner in senast 15 maj.

Förhandling enligt stadgarna.
medlemskort kan lösas vid årsmötet.

Välkomna!
Styrelsen

Medarbetare sökes
kundmottagare/
Administratör
Du bör kunna lite av varje, 
bl.a. om bilar och ekonomi.
Heltid.
Ansökan och CV skickas 
till:
Festins Bilverkstad AB
Box 55
796 22 Älvdalen
senast 20/5-17

BRUNNSBERGSJÄGARE 
Ordinarie Årsmöte 

med Brunnsbergs 
jaktvårdsförening 

hålles i Granubergskojan 
Brunnsberg   

SÖNDAG  21 / 5 kl 18 00
Ärenden enligt stadgarna   

Dagordning finns tillgänglig 
före mötet hos styrelsen.   

Välkomna, styrelsen. 

Rots Bystuga, ÅRSMÖtE 
i Rots Bystuga

Fredag 19 maj  kl.19.00
Välkomna!

torsdag 18 maj kl. 18.30 
Plats: Kansliet

Vi bjuder på fika.
Välkomna!
Styrelsen

ÅrSMötE
Älvdalen 
Hockey

årSMöte 
Mångsbodarna Tennängets Fäbodlag

tisdag 6 juni kl 15.00 
Vasaloppskontrollen Mångsbodarna. 

Sedvanliga förhandlingar.
Motioner lämnas in senast 31/5

Välkomna!

Älvdalens östra 
viltvårdsområdesförening

ÅRSjAKTSTÄMMA 
2017-05-20, kl 18:00

Plats: Lokalen

Ärenden enligt stadgar samt 
förslag, utökning av antal

               styrelseledamöter. 
Anmälan av nya småviltjägare 
samt nya och gamla älgjägare 

senast 2017-05-20. 
Småviltjägare anmäler till 

ordföranden och älgjägare 
till respektive jaktledare. 

nya jägare antas vid årsstämman.
registrering av markägare och 

markägarfullmakter kl 17:00
Årsjaktstämmoprotokollet finns 

tillgängligt, hos ordföranden 
och sekreteraren, senast tio dagar 

efter årsstämman.
STYRELSEN

Oma Bygg  Tel: 073-7158734

Nu lämnar vi 30% rabatt på
• Målning av plåttak/betongpannor
• Takomläggningar (alla typer av tak)
• Fasadmålningar
• Skorstenshuvar
• Skorstenslagningar
• Takreparationer m.m.

vår-
kampanj! 

Gratis kostnadsförslag. Garanti. Rot-avdrag.

näsets JVF  ÅrSMötE 
tis 23/5 kl 19 i bystugan. 

Ärenden enl stadgar.
Nya jägare anmäl till 

G Wallin, 070-3799637, 
el A Barke, 070-5418532, 

senast 22/5.
Arrendeutbetalning 
31/9 kl 18 i bystugan. 

Jaktlagsmöte 
31/9 kl 19 i bystugan.

STYRELSEN

Rökfri LÄgenhet 
i centrala kyrkbyn, 
Älvdalen. 3 r.o.k.
Tel: 0251-10228, 10045

Älvdalens Blomsterfond
ÅrSMötE
i Brittgården

tisdag 30 maj kl 16.00
Styrelsen

Fredag 12/5 
kommer jag till

Älvdalen 11.00-18.00
(mitt emot biografen)

Hjärtligt Välkomna!
Även beställningar per telefon: 

070-752 06 14

Såg & kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910

RobotklippaRe
Pris från 

10 900:-

BÄrLÄktSteg  för 
lertegelpannor, 11 st svarta
400 kr

Tel. 0706679409
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Björkved & Blandved 
enligt era önskemål.

all ved är avverkad under vintern 16/17
vi säljer även okapad ved!

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

Älvdalen

Väl mött 17 maj!

För kännedom: Ändring av bussavgång för resan till Säter. 
Påstigning blir vid turistbyrån kl. 9.00

Sista anmälningsdag 12 maj. 
Betalning till BG 5462-1701 Anmälan till: 

Kerstin  0251-10310, 070-917 0271 
       Erik  0251-41260, 070-674 4378

Britt-Marie  0251-41270, 070-367 1753

Torbjörn Dofs, Wasabedden, Anders Norin, KnutsBygg, 
ErJa, Byggvaruhuset, Asfalt och Mark, Mixtrum,

 Älvdalsbygg, Älvdalens Måleri, Såg & Kedjeservice, 
Maserfrakt, Bilkompaniet, Älvdalsfrakt, HedData, 

RV Electro, Midroc, Älvdalsfönster, Villys Gräv, 
Kjell Halvarsson Bygg, Erikssons Buss, Jan Rytters VVS, 

Synums AB, Tord Perssons Bygg, 
Bennys Mark, Westling Skogsentreprenad, 

Mats Karlsson, Rovswaiders, Dalbergspojken

Ett stort TAcK till våra sponsorer!
ICA Supermarket Olssons, 
Siljan, ICell, Skistart, Rindi, 

Besparingsskogen, Byggmäster

Älvdalens Skg skidskytte
inbjuder alla medlemmar till  årSMöte
tisdag 13 juni kl 18.00  i Sporthallen

Välkomna!
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Som grovavfall räknas till exempel möbler, kylskåp, 
vitvaror, däck, TV-apparater, metallskrot och farligt avfall.   

Inför insamlingen, tänk gärna på detta:
Den här insamlingen är ett komplement till er återvinnings-
central (ÅVC), vilket innebär att vi har begränsat med 
plats för avfallet. Större mängder grovavfall får man därför 
själv transportera till ÅVC:n eller beställa hämtning enligt 
ordinarie taxa.

Avfallet lämnar ni till oss när vi är på plats, och bara på 
de ställen som anges här nedan. Övriga tider, när vi 
inte åker runt och samlar in, lämnar ni grovavfall till er ÅVC.

Väl mött på plats och välkomna!

NU KOMMER VI OCH HÄMTAR DITT GROVAVFALL

Har ni några funderingar så tveka inte att höra av er till NODAVA, tel. kundservice 020-55 27 00.

LÖRDAG 20 MAJ 2017
ORT PLATS TID
Åsen        Bystugan 08:00-09:30
Evertsberg Bygdegården 10:30-11:30
Blyberg Bystugan Ring för hämtning!
Rånäs Gamla ÅVS:en  Ring för hämtning!
Hållbovallen Gamla ÅVS:en Ring för hämtning!
Nornäs Badplatsen 09:30-10:30
Tyrinäs Vid bagarstugan Ring för hämtning!
Lövnäs Korsningen Sälenvägen 11:15-12:00
  /Nornäsvägen 

Älvdalen

ÅVC  -Återvinningscentral för grovafall m.m
ÅVS  -Återvinningsstation för förpackningar & tidningar
CUS  -Central uppsamlingsplats för avfall

ÄLVDALEN - Tennvägen SÄRNA - Industriområdet IDRE - Dalsbovägen ind. område

Måndag 10-19 (1/5-31/8) Måndag 10-19 (1/5-31/8) Måndag stängt

Tisdag 10-18 Tisdag stängt Tisdag 10-19 (1/5-31/8)

Onsdag 10-18 Onsdag 13-16 (1/5-31/8) Onsdag stängt

Torsdag stängt Torsdag stängt Torsdag 13-16

Fredag stängt Fredag stängt Fredag stängt

Lördag, se nedan Lördag, se nedan Lördag, se nedan

Lördag 13-16 Lördag 9-12 Lördag 13-16

ÖPPETTIDER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALERNA:

Första helgfria lördagen i varje månad året om, samt även tredje lördagen i varje månad 1 maj-31 augusti

Dag före röd dag stänger vi kl 16

LÖRDAG 27 MAJ 2017
ORT PLATS  TID
Grövelsjön Skoterparkeringen  Ring för hämtning!
Storsätern ÅVS, reningsverket  08:00-08:30
Flötningen ÅVS OBS*  10:30-11:00
Drevdagen Korsning norr om Borgåbron  12:00-13 00                                                           
Gördalen CUS  08:00-08:30
Tjärnvallen Mitt i byn  Ring för hämtning!
Mörkret CUS  09:30-10:00
Fjätervålen Nedanför skidbacken  11:30-12:00
Storfjäten CUS  Ring för hämtning!
Lillfjäten Restaurangen i korsningen  Ring för hämtning!

* Kör inte in till ÅVS:en innan våra bilar kört in!

Idre-Särna
Grövelsjön

www.nodava.se
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Skog i Älvdalen - Brunnsberg
Älvdalen Brunnsberg 47:3
Investera i en obebyggd skogsfastighet i byn Brunnsberg om 
fyra skiften och god tillgång till vägar. Fastigheten omfattar 
totalt 56,60 ha där den produktiva skogsmarken är ca 47 ha. 
Virkesförrådet uppgår till ca 2 100 m3sk. Fastigheten har andel i 
Älvdalens Besparingsskog som bl.a. ger skogsvårdsbidrag samt 
möjlighet till småviltsjakt på ca 50 000 ha.

Utgångspris: 675 000 kr  Bud senast 2017-06-08
Ansvarig mäklare: Anders Henriksen
Kontaktperson: Benny Nilsson, 0250-108 07

Skog i Älvdalen, ca 10500 m3sk
Älvdalen dysberg 10:7
En obebyggd skogsfastighet med god bonitet som omfattar 3 
skogsskiften i närheten av Dysberg om sammanlagt ca 76 ha. 
Skogsmarken uppgår till 58 ha med ett uppskattat virkesförråd 
på 10 500 m3sk varav 5 800 m3sk är skog i slutavverkningsbar 
ålder (hkl G2 och S1). Jakt i Dysbergs vvo (3 726 ha) samt andel 
och jaktmöjlighet på Älvdalens Besparingsskog, ca 50 000 ha. 
Medelboniteten är beräknad till 4,5 m3sk per ha och år. 

Utgångspris: 2 900 000 kr. Bud senast 2017-06-15
Ansvarig mäklare:  Anders Henriksen, 0250-108 10

Fastighetsbeskrivningarna hittar du på: 
www.skogsbyragruppen.se 

MorA SkogSByrå AB
Fridhemsgatan 1, 792 30 Mora 
Tel: 0250-108 10
www.skogsbyragruppen.se  

dALAkråkAn
(ambulerande livsmedelshandel)

vi finns på Företagsmässan vid ishallen 
i Älvdalen,  fredag-lördag 12-13 maj 

Försäljning av bl.a.  chark från Karelius, 
salami, sylt, senap, honung, bröd, kryddor 
och rock ´n roll kryddan givetvis!

Välkomna!

Markus, 070-320 33 08 www.kryddjohan.se

öppettider: Mån-Fre 10.00-18.00, Lördag 10.00-15.00, Söndag StÄngt

Välkomna!

Hos oss kan Ni  beställa 
BLOMSTERARRANGEMANG
till Bröllop och Begravning.
PRESENTKORGAR med delikatesser.

•OST från Holland •Presentartiklar 
•Delikatesser •Blommor •Plantor

Fjäril
Sälen - Sälenvägen 38 • Tel. 070-6437336 
Älvdalen - Dalgatan 101 • Tel.0251-32032

Vi levererar utan extra kostnad 
i Älvdalens by och område 
samt Sälens by och fjällen.

Pelargoner 

Penseér 
storblommig 10:- st

4 för 100:-

Nu är våren här!
Vid behov av: 
*Matjord
*Mur- och sandlådesand
*singel och gårdsgrus 
finns det för avhämtning med släpvagn 
på ind.omr. även utkörning ombesörjes.

Ett parti dressjord i säck säljes billigt.

Sven-Åke Tfn: 070-352 34 84

MÄSSFEST

Välkommen!

MÄSSERBJUDANDE 
 på vår fantastiskt goda  

OLIVOLJA  
med handplockade oliver  

från den svenskägda  
vingården Terreno i Italien. 

Välkommen till vår monter!
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Musikskolans KOMPisar

Utställning och vernissage

Älvdalens kommun
               Informerar

24/5 kl.16-18
Utställningen pågår till sista Augusti.

På Älvdalens sockenbibliotek

drAgSPeLSStÄMMA 
Boggberget - evertsberg

Fredag & Lördag  kl 13.00 
ALLSpeL 

och därefter uppträdande

Info och bokning: Bengt Heder tel 070-6917806

VÄLKOMNA till en trevlig spelmanshelg 
på Boggberget 

en av Sveriges vackraste festplatser!

19 – 20 maj 2017

BUSkSPeL

LUnchServering

Med många återkommande och nya spelmän 
- kanske också en och annan överraskning...! 

Älvdalens kommun 
bygger för framtiden!

www.alvdalen.se

Varmt välkommen!

Framtida jobb 
Lediga tomter till salu
16 nya lägenheter klara 2018
Nya Älvdalsskolan klar under 2019
Träffa politiker och tjänstepersoner  
och ställ dina frågor och lämna synpunkter och idéer.  
Vi finns på Företagsmässan i Älvdalens ishall 12-13 maj.


