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Gratistidning

Olssons

Råvaror och recept 
i en färdig matkasse.

ica.se/olssons

Vi kan mat.
Du med.
Råvaror och recept 
i en färdig matkasse.

ica.se/olssons

Vi kan mat.
Du med.

Prova!
Vår matkasse 
ger dig goda, 
varierande och 
näringsriktiga 
recept, framtagna 
av ICAs egna 
kockar. Vi 
erbjuder både 
tredagars- och 
femdagarskassar.

Öppet 
alla dagar 

8 – 21
Vi har ö� et som 
vanligt på Kristi 
hi� elsfärd dag.

Priserna gäller V21 t o m 28/5-2017. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

 Duschtvål   
Palmolive.   250 ml.   
Olika sorter.      Jfr pris 60:00/liter.    

 20k   
 4  för

  
 20k    20k    20k    20k    20k   

 Wienerbröd  
 Butiksgräddade.             

 5k   
 /st 

 5k   
 /st

 5k   
 Stycksaker  
 Nestlé.   42 g.     
   Jfr pris 119:04/kg.    

 15k   
 /st 

 15k    15k    15k   
 /st

 15k   
 Tvättmedel  
 ICA.   750 g.   Kulör.   
   Jfr pris 20:00/kg.    

Mors dag����

 Duschtvål  
Palmolive.   250 ml.   
Olika sorter.      Jfr pris 60:00/liter.    

 15k   
 /st 

 15k    15k    15k   
 /st

 15k   

 Allerums Extralagrade ost   
Skånemejerier . Olika sorter.         
 Allerums Extralagrade ost   

 79  90 
 /kg 

 79  90
 /kg

90

Bjud ma� a på en gri� ad 
croi� ant med ost och skinka 
ti�  frukost! Recept på ica.se

Mors dagMors dagMors dagMors dag

Vi  fi rar mors dag 
redan på fredag 

kl 14-18 med a�  bjuda 
på kaff e & tårta!

Välko� en!
�
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Med reservation för eventuella ändringar.

Älvdalen

Onsdag 24 maj

Onsdag 7 juni
11.00  Andakt i Tallbacken.

Söndag före Pingst, Mors dag
Söndag 28 maj

Heliga trefaldighets dag
Söndag 11 juni

Måndag 29 maj
13.00  Kyrkliga arbetskretsen i Brittgården.

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

11.00  Gudstjänst i Kyrkan. 
  Jan Segerstedt, Alfhild Sehlin

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

nOrnÄS

Torsdag 8 juni

/Terminsavslutning/

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 28 maj
14.00  Gudstjänst i Nornäs Kapell. 
  Ulf Jonsson, Alfhild Sehlin.
  Musik: Rune Westlin och Ragnar Backlund.

Kyrkofullmäktige 
kallas till sammanträde 
i Brittgården, Älvdalen 

Onsdag 31 maj 2017 
klockan 19 00

Ärenden: bl.a. 
Årsredovisning 2016

Älvdalen 2017-05-18 
Peter Egardt
Ordförande

Onsdag 31 maj
14.00  Må bra kören i Brittgården. Alfhild Sehlin.

Pingstdagen
Söndag 4 juni
18.00  Nattvardsgudstjänst i Älvdalens Kyrka. 
  Ulf Jonsson och Alfhild Sehlin

11.00  Gudstjänst i Kyrkan. 
  Inga Persson och Christina Wermelin Elgbro.
19.00  Konsert i Kyrkan. ”Musik i sommarkväll”
  med Älvdalens spelmanslag och Kyrkokören. Vi har fyllt upp vår fairtrade-hylla 

Välkommen in och titta!
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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

Sön 28/5 11.00  Gudstjänst på burmesiska och svenska
Tors 1/6 11.30  Lunch, sista före sommaruppehåll. Återkommer till hösten, se annons.
Sön 4/6 11.00  Pilgrimsvandring, familjegudstjänst för alla åldrar.
              Kersti Vikström och Monica Kimstål.
Tis 6/6 Nationaldagsfirande på Salem. 

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

Lunch på Salem   torsdagar 11.30

manusstopp 
fredag 9/6

14Nästa 
nummer juni

FlugFiskets dag

årets flugfiskenyheter
spön, rullar, linor, kläder, vadare m.m.

grillen är igång 

hela dagen!

Vi binder flugor för Österdalälven.
Föredrag om flugfiske i Montana och Älvdalen.

Ribbholmsvägen 26 • 79631 Älvdalen • Tel. 0251-12344 • www.alvdalenfiske.se

Äntligen är den långa väntan över!!!
FiskepReMiÄRen i ÖsTeRdalÄlVen firar vi med...

Reducerade priser i butiken.
Vinn fina flugfiskeprylar skänkta av våra leverantörer.

på Älvdalens Fiskecenter
lördag 27 maj kl 09.00 - 18.00

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

Tänk att vi snart är inne 
i juni månad. Maj har 
bara ”swishat förbi”. Som 
i ett töcken har vi gått 
där, fortfarande iklädda 
vinterjackor och skrapat 
is från bilrutan var och 
varannan morgon. Men så 
äntligen fick vi så lite värme. 
Bleka om nosen hängde vi 
försiktigt upp parkasen på 
en krok och gick ut och satte 
oss i soldiset. ”-Det känns 
nästan lite religiöst det här”, 
sa vi och hostade till. För det 
är ju så med den här kylan. 
Den gör oss stela som pinnar, 
småförkylda och trötta. Men 
nu kommer solen och värmer 
upp våra kroppar och sinnen. 
Det spritter i benen och vi 
vill ut bland fågelkvittret och 
den annalkande sommaren. 
Vi blir liksom levande igen. 
Planerna inför semestern 
sätter fart. Vi vill umgås, sitta 
där ute i den ljumma natten, 
sippa på en öl och prata om 
ditt och datt.  Njuta. Skulle 
det nu ändå vara så att nån 
känner sig lite hängig. Att 
det inte hjälper med värmen. 
Det är ändå förkylt och 
rassligt i kroppen. Då kanske 
det får lov att vara en liten 
åderlåtning. Bondepraktiken 
säger att ”är man begiven 
på åderlåtning (tappa blod 
ur kroppen för att bli kvitt 
det ”sjuka”) är maj den bästa 
tiden..” Här kanske man 
funderar lite för sig själv 
”..finns det verkligen de som 
är begivna på åderlåtning??” 
Och det finns det säkert 
eftersom det finns folk till 
allt! Nåja, de tipsar vidare om 
att det i maj månad är bra 
med varma bad och varm 
spis. Djurhuvuden ska man 
däremot inte äta eftersom 
det ”gör människans hjärta 
märklig skada”. Lite salvia 
och malört i drycken och 
gärna vandra runt lite grann 
i omgivningen. Det var det. 
Bästa majtipsen. Lite i elfte 
timmen som man brukar 
säga, men vi har ju någon 
vecka på oss innan det blir 
juni och nya råd och rön. 
Ha de! 
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Grattis

Tack

Öppen ateljé
25-28 maj Konst runt Siljan

Ulla Berg Pellvägen 11
Karin Sten Östäng skola

konstruntsiljan.se
Välkomna !

  Nu är det dags att nominera kandidater till 
språkpriset ”Övdals-byönn”

Syftet med priset är att uppmärksamma, uppmuntra, 
belöna och stödja dem som aktivt arbetar för att 
främja, utveckla och bevara det älvdalska språket till 
gagn för dess fortlevnad. Det har också till syfte att 
visa på goda exempel där man genom ett praktiskt 
arbete medverkar till att älvdalskan förblir ett 
levande språk. Priset, som består av 10 000 kronor, 
finansieras av Coop Mitt.

En jury bestående av representanter från Coop 
Mitt, Ulum Dalska och Älvdalens kommun utser 
pristagaren.

Skicka ditt förslag, gärna med motivering, 
senast den 16 juni till:
Älvdalens kommun
Box 100
796 22  Älvdalen 
eller via mail kommun@alvdalen.se

Älvdalens kommun
 ”SPRÅKPRISET ÖVDALS-BYÖNN 2017”

informerar

Älvdalens IF Skidor 
inbjuder alla medlemmar till 

årsmötesförhandlingar för 
säsongen 2016-2017

Plats:
Lokalen 7 juni kl. 18.00
Ärenden enligt stadgarna.

Handlingar finns på kansliet 
fr.o.m 2017-05-30

Efter avslutade förhandlingar, bjuder 
föreningen på enklare förtäring.

Varmt välkommen!

Kallelse till 
Årsmöte

Klittens 
Gemensamhetsskog 

kallas till Årsmöte 
vid fd.Rot såg.

Söndag 4/6 2017, kl 17oo
Styrelsen

             

28 år
Öppna ateljéer   
25–28 maj, kl 11–17 
Smakprov – utställning med 27 konstnärer
Rättviks kulturhus t o m 4 juni  

konstruntsiljan.se  
kansliet@konstruntsiljan.se  •  tfn 070-825 16 26

Konst runt Siljan

J W

   Övrigt

Tack mina fina barn med 
sambos, alla barnbarnen, 

Hugo och Viktor som 
spelade dragspel med Mari 
och Kritz, den goda maten, 

blommor och presenter, 
Kritz, Bo och Jörgen för 

musiken, alla som hjälpte 
till. Överraskad blev jag 
som inte anade nånting. 

Skulle på ”tantträff” 
men annat blev det. 

Tack för det trevliga kalaset 
alla som var där.
Kram, Yvonne

Grattis telma 
på 10-årsdagen den 7 juni

Många kramar från Farmor

3 juni kl 10.00
Elitserietävling 
i dragkamp vid 

Brunnsberg´s småskola
Kom och heja på 

Sveriges elitdragare!
Enklare servering finns.

Brunnsbergs IF

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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Sápmi - Sameland ur ett dekolonialiserat synsätt!
FÖRELÄSNING

Älvdalens kommun
informerar

Buerie båeteme! Välkomna!

Med Ol-Johán Sikku
Idre kulturhus 

måndag 29 maj, kl 19.00

Föreningsinformation

Älvdalens kommun
informerar

Har du frågor kontakta:
Älvdalens kommun, kontaktcenter
Tel: 0251-313 00
E-post: kommun@alvdalen.se

Sommarlovsaktiviteter
Älvdalens kommun vill erbjuda barn i åldrarna 6-15 år gratis 
sommarlovsaktiviteter. Vill du och din förening hjälpa till att 
ordna aktiviteter under veckorna 25-31 måndag, onsdag 

eller fredag mot viss ersättning? Hör av er till kontaktcenter 
senast 31 maj med uppgift om vilken aktivitet, datum och 
tid, vilken ålder och plats. Annonsering av programmet 
för sommarlovsaktiviteterna kommer att presenteras på 

kommunens hemsida, sociala medier, anslagstavlor och i 
Annonskullan 14 juni. Håll utkik! 

Boka höstens tider i kommunens idrottsanläggningar 
Önskemål ska vara kommunen tillhanda, på anvisad 

blankett, senast 11 juni (tiden förlängd).  
För mer information och blankett, se kommunens hemsida.

Reparation av Älvdalens Sporthall
I sommar kommer det att genomföras underhåll i 

sporthallen, bl a kommer golvet repareras. Detta gör att 
sporthallen är stängd för bokningar veckorna 28-32.

Vi vill också påminna de föreningar som har nycklar 
utkvitterade att lämna tillbaka dem. Tack på förhand!

11.45   Cruising från Tallbacken med Älvdalens   
              ”Finbilsentusiaster” eskorterade av Rovswaiders

12-15   Servering i Salems trädgård, kommunen bjuder 
 på kaffe/saft och Sverigebakelse

12.45  Fanmarsch från Porfyr/Hagströmsmuseet 
 till Salem med Älvdalens Spelmanslag

13.00  Flagghissning 
 Välkomnande av Kersti Vikström  
 Högtidstal
 Kommunstyrelsens ordförande Peter Egardt hälsar  
 välkomnande av nya svenska medborgare.
           Musik av Älvdalens spelmanslag

14.00  Hästskjuts för alla barn till Skansfestens   
 Familjedag på Rots Skans
 Skansfesten kl. 14.00 – 17.00

NATIONALDAGSFIRANDE  2017  
i ÄLVDALEN

Välkommen att fira Nationaldagen 6 juni 
i Älvdalen vid Salemkapellet, Dalgatan 95
Porfyr och Hagströmsmuseet 
museet öppet kl. 10-17, Fri entré hela dagen 

Arr: Älvdalens Baptistförsamling, Elfdalens 
hembygdsförening, Rockdale natur- och 
kulturupplevelser och Älvdalens kommun

Älvdalen

Välkommen ombord!

Anordnar bussresa till 
IKeA/Kupolen-området i Borlänge. 

En dag på egen hand (endast bussresa) 
Vi åker från Turistbyrån den 15 juni kl. 9.00  pris 300:-

Sista anmälningsdag 9 juni. 
Betalning till BG 5462-1701

Kerstin  0251-10310, 070-917 0271 
Erik  070-674 4378
Britt-Marie  0251-41270, 070-367 1753

Styrelsen

manusstopp fredag 9/614
Nästa nummer

juni
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Älvdalens Färghandel
Dalgatan 89, Telefon: 0251-41800
Öppet: vardagar 9-18, lördag 10-13

www.nordsjoideodesign.se

22/5 - 27/5

Kristi himmelsfärd 
är butiken stängd

Auktion på äldre skolmaterial

Älvdalens kommun
hälsar dig välkommen till

Information:
Jan-Olov Nylund
Älvdalens kommun
Tel: 0251-313 32

 
Älvdalens kommun bygger ny skola och auktionerar ut 
äldre skolmaterial för att ge plats till nytt.
Datum: lördag 17 juni   Visning: kl. 08.30   Start: kl.10.00
Plats: Industriområdet (f.d. Stenis & Eriksson/Vattenhuset), 
Älvdalen. Skyltat från rondellen. 
Betalning endast med kort och kontanter. Möjlighet till 
registrering. Försäljning av gofika!

Vi auktionerar bland annat ut: ca.100 skolplanscher, 200 
skolkartor (anatomi, världskartor, historia), filmprojektorer, 
tellurium, stjärnkikare, mikroskop, schackspel med tidur. 
Även vinylskivor med bland andra Mozart, Beethoven,  
Tjajkovskij, Hugo Alvén, Taube, diktsamlingar, lyrik, sagor. 
Dessutom böcker om undervisning, historia, bokserier om 
ishockey, fotboll och friidrott. Bokkassar innehållande 10 
stycken läseböcker från och med 1920-talet, t.ex. Elsa  
Beskows ”Vill du läsa”.  
Behållningen går tillbaka till våra barn och ungdomar.
Information och bilder på www.alvdalen.se. 

Välkomna till en 
 trevlig auktion i Älvdalen!

Måndag: Älvdalens Bio -Dröm vidare av Rojda Sekersöz
För mer information se Älvdalens Bios facebooksida
Måndag: Familjerally på cykel. Start och mål i Rot. 
17:30-18:30 Arr: Älvdalens Cykelklubb
Hela veckan: Hälsoluncher på Hotell Älvdalen
Onsdag 14 juni: Vernissage på Porfyr- och Hagströmmuseét. 
En stor samling gitarrer, som vill köpas in av Hagströms 
vänner för att samlingen ska få stanna i Älvdalen, visas upp.
Fredag och lördag: trädgårdscafé på Tre Björnar 13:00-19:00
Fredag: Utmaningen Arr: Sportkullan
Mer information: Sportkullan AB
Lördag: Fäbodfrukost i Skärklitt - Underhållning av 
Älwdalingarna 8:00-10:00. Bokning Restaurang Dalgatan 118 
0251-10980 150 kr
Lördag: Mötesplats Älvdalen på Brittgården 13:00-15:00
Medverkar Rädda Barnen, Welest, Älvdalens Kommun, 
Älvdalens församling.
Lördag: ÄBU - Älvdalen Backyard Ultra 10:00
Arr. Sweden Runners
Lördag: Skolauktion vid "Stenis & Erikssons rör" 10:00
Arr: Älvdalens kommun
Lördag: after Run på Restaurang Dalgatan 118. 18:00-01:00
Söndag: Karnevalståg 13:00
Arr: Älvdalens köpmangata
Söndag. Smörgåstårtsbuffé på Restaurang Dalgatan 118
12:00-15:00

Tider m.m. kommer att uppdateras kontinuerligt på Facebook

Program 2017
  12-18 juni

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.

Bli Barnsupporter och 
ge 100 kr i månaden.
barncancerfonden.se
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Tel. 0251-100 66

Vi har något till er
*Konfirmand
*Examen
*Student
*Fröken
*Sommarens festligheter
* ...och lilla mor såklart!

Alla tillfällen är värda att firas!

Morsdagsöppet 11-15

-GLASSKIOSKEN-
Öppnar 27 maj!

Här hittar ni glass från
RÄTTVIKSGLASS, 
fika, kaffe & läsk.

Juicepress 
SJD-150B Wilfa 

1295:- ord. 1695:-

Morsdagstips..!

Priset gäller tom 27/5 eller så långt lagret räcker.

Minihacker 
349:- ord pris 499:- 

Nyhet

Kläder, verktyg 
och tillbehör 

från Garden Girl

Solcellslyktor 
fr 59:-

Öppettider: 
Mån-Fre 7-17
Lördag 9-13

info@byggv.se

Tisdag 6 juni stängt

Flaggor och 
vimplar fr 99:- 

Såg & Kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910

Köp en robot till 

mor på mors dag
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När ärren  
bleknat finns  
såren kvar.

149:-
Köp armbandet på 
cancerrehabfonden.se

info@byggv.se

Jubileumspriser på BOLIST!

Vi reserverar oss mot tryckfel, uteblivna leveranser, slutförsäljning och andra förändringar utanför vår kontroll. Kampanjprisena i detta utskick gäller t.o.m. 30/9, 2017.

Borrskruvdragare
HITACHI DS18DJL 1,5 Ah

max 2 st per hushåll

999:-
ord. pris 1 990:-

JUBILEUMSPRIS!10
ÅR

max 2 st per hushåll

Rotorgräs- 
klippare
AL-KO Silver 460 BR-A Bio

2 990:-
ord. pris 3 490:-

JUBILEUMSPRIS! 10
ÅR

Vi firar 10 år 
med hundratals 

prissänkta varor!

10
ÅR

BOLIST

Du hittar fler 
erbjudanden 
på bolist.se Cirkelsåg

HITACHI C 6SS

max 5 st per hushåll

99:-
ord. pris 259:-

JUBILEUMSPRIS!10
ÅR

Träolja
HERDINS 3 L

max 2 st per hushåll

990:-
ord. pris 1 390:-

JUBILEUMSPRIS!10
ÅR

Högtryckstvätt
KÄRCHER K 3 Full Control

max 2 st per hushåll

1 290:-
ord. pris 1 490:-

JUBILEUMSPRIS!10
ÅR

Kristi Himmelsfärd, torsdag 25 maj öppet 9-16
fredag 26/5 öppet 7-17, lördag 27/5 öppet 9-14

Bolist-räven 
kommer och 
hälsar på.

ExTRAöppET under Jubileumshelgen!

vi bjuder på fika 

hela helgen.

Tipspromenad

välkomna!

Mors Dag 28 maj
Lunchöppet 12-16

www.dyverdalen.info

Glöm inte Mor på Morsdag!
Spare ribs med pommes frites 
150 kr 
Kaffe och saft ingår

Övriga tider 
ring för
bokning
070-6645192

kommer jag till
Älvdalen 11.00-18.00

(mitt emot biografen)

Hjärtligt Välkomna!
Även beställningar per telefon: 

070-752 06 14

Fredag 26/5 & 9/6

Välkomna tillÄlvdalens IP på

Tisdag 6 juni  kl 17.00
Kassan öppnar 14.30

Vi serverar 

nygrillade 

hamburgare!!

Utropare: 
Gunnar Barke

Ansvarig: David Paulsson
david.paulsson@alvdalenfotboll.se

Total vinstsumma 
minst 35000:-

Bilbingo
Nationaldagsbingo!!

Torsdag 8 juni 
Samling vid Sockenplan 

kl 11.30
Anmälan senast 2/6 till: 

Sonja  076-1270118    
Britta 0251-51032

Välkomna till en trevlig 
eftermiddag!

Styrelsen

Älvdalen

Hemlig  

resa 

Nästa nummer

14 juni
Manusstopp fredag 9/6


