
Dikeskanten 8, 796 30 Älvdalen Tel 0251-431 31 070-253 84 57
www.annonskullan.se      
e-post: evylena@telia.com   PG 410 93 42-8  BG 5479-0639
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Gratistidning

”Sommarblad”

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

Priserna gäller V24 t o m 18/6-2017. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

 Johnny’s 
sötstark senap   
Johnny’s.   500 ml.     
   Jfr pris 30:00/liter.   
Ord pris 21:90/st.     

 
Minst 

25% 
rabatt

 /st 

superklipp

 15k   
Minst 

25% 
rabatt

 15k    15k    15k   
 Grillfolie   
ICA.            Ord pris 19:90/st.     

Priserna gäller V24 t o m 18/6-2017. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

 
Minst 

25% 
rabatt

 /st 

superklipp

 10k   
Minst 

25% 
rabatt

 10k    10k    10k    10k    10k    10k   
 Riven ost   Arla.   
150 g.        Jfr pris 66:66/kg. 
  Ord pris 21:90/st.     

sötstark senap  
Johnny’s.   500 ml.     
   Jfr pris 30:00/liter.   
Ord pris 21:90/st.    

 
Minst 

25% 
rabatt

 /st 

superklipp

 15k   
Minst 

25% 
rabatt

 15k    15k    15k   

 Carlsberg Eko   
Carlsberg.   10x33 cl. 
  69,90 + pant.   
   Jfr pris 21:18/liter.    

 Johnny’s 

 Carlsberg Eko  
Carlsberg.   10x33 cl. 
 Carlsberg Eko  

 69  90 
 /+ pant 

 69  90
 /+ pant

90
 /+ pant

Vi säljer färska jordgu� ar i� e 
i butiken! Välko	 en in!

 Pussi Menybox   
Pussi.   12x100 g.        Jfr pris 32:91/kg.   
Ord pris 99:80/st.     

Menyboxen 
– mumsig mat 

ti�  mi� e

Vi säljer färska jordgu� ar i� e  Pussi Menybox  
Pussi.   12x100 g.        Jfr pris 32:91/kg.   

 
Minst 

25% 
rabatt

  

superklipp

 2  
för 79k   

Minst 
25% 

rabatt

 79k    79k    79k    79k    79k    79k    79k   
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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

Sön 18/6 11.00  Gudstjänst, Monica Kimstål.

Älvdalen

lördag 17 juni

Onsdag 21 juni
11.00  Andakt i Tallbacken.

1sönd. efter trefaldighet
Söndag 18 juni
11.00  Gudstjänst i Kyrkan. 
  Malou Wirström och 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

18.00  Helgsmål i hedbodarna. 
  Malou Wirström och Alfhild Sehlin. 
  Sång: Tore Eriksson och Susanne Lindgren.

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

Med reservation för eventuella ändringar.

Fler bilder på www.alvdalsfoto.se

Vi gör det enklare för dig
Fest, minnesstund eller
kaffe och macka.
För privatpersoner 
och företag.
Ring och beställ för 
hämtning eller leverans.
Du kan även boka in dig 
i våra lokaler.

0251- 100010251- 41281

•

•

•

•

Nu kan du enkelt betala 
din radannons med Swish!

0702538457
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Evy & Lena

Intensivkurs på hela teorin
Lördag 17/6 kl 09.00
Ring för anmälan och info.

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!

Ja, här sitter vi och njuter 
av sommarvärmen. Inomhus, 
framför braskaminen där 
elden sprakar. Vi går ut en 
sväng och tittar till våra 
sommarblomster. De där 
som fortfarande står i påsar 
på trappen för att lusten 
att plantera liksom dog lite 
där med kylan och regnet. 
Äh, vi får väl palta på oss 
varma kläder och göra ett 
försök. När vi ändå är där 
ute och grejar i de friska 
sommarvindarna (läs storm 
och kulingvarning) så kan vi 
ju ändå passa på och göra en 
insats för SVA. SVA är inte 
det samma som ”Sommaren 
Vaknar Aldrig”. Nej, det är 
förkortningen för statens 
veterinärmedicinska anstalt. 
Just nu har de bråda dagar 
och uppmanar oss alla att 
hjälpa till. Vi ska fånga 
myggor. Och vad annat kan 
vi egentligen ha att hitta 
på i väntan på solen? Så 
här går det till; och märk 
väl, att det i första hand är  
nilfebermyggan som vi ska 
hålla utkik efter. (Det framgår 
inte av artikeln vi läst om 
den har något speciellt 
kännetecken, men antagligen 
har den feber och ser lite 
duven ut) En etnolog på SVA 
fann själv ett exemplar av 
rackaren förra sommaren, 
och misstänker att det finns 
fler. Senast för fyra år sedan 
anordnades en liknande jakt 
på myggor och då hittades en 
ny art: Anopheles algeriensis, 
släkt med malariamyggorna. 
Hur går man då till väga? 
Jo, dyker det upp en mygga 
så slå inte ihjäl den!! Låtsas 
som du inte ser att den 
tänker bita dig och fånga 
den i en burk eller en ask (!) 
och lägg den i frysen. När 
du är säker på att den dött 
frysdöden så vira in den 
försiktigt i hushållspapper 
eller bomull och skicka in 
den till SVA. Kanske kan 
vara en bra syssla för alla 
sommarlovslediga barn som 
snart dräller omkring och 
”har tråååkigt!!!”
 

manusstopp 
fredag 16/621Nästa nummer juni

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. 



4 AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.

Är Du 
Vittne eller Brottsoffer

kontakta
BroTTSoffErjourEN

Mora orsa Älvdalen

0250-181 68

   Köpes

Tack

Söker hus att köpa
Barnfamilj som är trött på 
lägenhetslivet söker hus 
att köpa i Älvdalen med 
omnejd. Gärna i någon by, 
Men allt är av intresse, även 
renoveringsobjekt.
Daniel Bysell; 073-0814628
Ida Estenberg; 070-3643133

Såg & Kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910

Röjsågar

FS 460 C-EM

 9390:-
Inkl. 3 skär-
utrustningar!

FS 410 C-EM

  NU 7290:-
ord. pris 8490:-

                       Ett stort fång                         
                    rosor och tack till    

                 Anders Holm på 
Siv holms Begravningsbyrå

för all proffsig hjälp vid våra 
älskade föräldrars bortgång 

och begravningar.
Gun-Britt, Torbjörn & Gittan

Rosor och tack till
Brunnsbergskullorna

för proffsig hjälp 
och för den goda maten 

vid minnesstunden. 
Ni är bäst!

      Knuperunger

ÅrsmöTe
Karlsarvets VVOF

fredag 30 juni kl. 18.00
i Karlsarvets bystuga

Ärenden enligt stadgarna
Ev. nya jägare anmäler sig till 

ordförande före mötet
Välkomna
Styrelsen

JAKTSTÄMMA
Gåsvarvs Vvof håller 

ord. Jaktstämma
Söndag 18/6 kl 16.00

Gåsvarvs Bystuga
Ärenden enligt stadgarna.
Fråga om medlemskap i 

kronhjortsskötselområde.
Anmälan till årets älgjakt 

senast 25/8 till Janne Nilsson 
tel. 070-5281067

Välkomna
Styrelsen

Sp
ar

a 
an

no
ns

en

18 juni   Fikabuffé
25 juni  Blombytardag
29 juni 17-22 Rovswaiders
30 juni  17-22 Ovansiljans Bilklubb
2 juli  Möbeldag
9 juli  Dragkamp
16 juli  Hantverksdag
23 juli  Möbeldag
27 juli  17-22 Rovswaiders
30 juli  Möbeldag
6 augusti Djurtema
10 augusti  50-talstema
20 augusti Skördefest
27 augusti Fikabuffé

JÄLLOPPIS i LOKA

Start 18/6 10-15
Nytt för i år är temadagar

(med reservation för ändringar)
Följ oss på facebook/ Lokas Jäll Loppis!

tors
fre

tors

tors

Söndaga
r

AnnonsKullan 
är till för dig 

som vill synas 
i norra dalarna och södra Härjedalen!

Tryckt på bestruket papper - 
för syns skull...

Boka din annons redan idag!
Tel: 0251-43131 

070-2538457
evylena@telia.com
www.annonskullan.se

Här sitter jag å ugglar...
Foto: R.Bilar

Minnesvärd

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
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30/6-6/8Öppet: kl 12-17

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

När ärren  
bleknat finns  
såren kvar.

149:-
Köp armbandet på 
cancerrehabfonden.se

Vi gör det enklare för dig
•Flytthjälp
•Gräsklippning, röjning.
•Bortforsling av skräp       
  och sopor.
•Snöskottning m.m.

Kom ihåg...
RUT-avdrag på 
vissa tjänster!

0251- 10001

manusstopp 
fredag 16/6

21Nästa 
nummer juni



6 AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.

info@byggv.se
Öppettider: 
Mån-Fre 7-17
Lördag 9-13

I bondesamhällets folktro 
var midsommarnatten en 
viktig tidpunkt. Den ansågs 
vara en av årets mest magiska 
nätter, då naturen fylldes av 
övernaturliga krafter. Gränsen 
mellan människornas värld och 
det övernaturliga troddes vara 
tunnare än vanligt denna natt 
och det finns många berättelser 
om fantastiska saker som sades 
kunna hända då.
Läkeväxter ansågs vara 
extra kraftfulla och därför 
samlade man gärna dessa 
under midsommarnatten. 
Man band också så kallade 
midsommarkvastar (buketter) 
och torkade för att bevara 
midsommarkraften över året. 
Dessa kunde sedan till exempel 
läggas i vattnet vid julbadet, 
för att hålla sig frisk genom 
vintern, eller användas som 
botemedel om djuren blev sjuka. 
Midsommarkvast kallades också 
en sopkvast som bands för att 
göra rent till midsommar och 
som sedan använde sommaren 
ut. Midsommardaggen var 
också eftertraktad, gick man 
barfota i den skulle man hålla 
sig stark och frisk under året. 
Daggen samlades också för att 
bota sjukdomar och för att få 
bröd och öl att jäsa ordentligt. 
På en del ställen besökte man 
även speciella källor och drack 
av vattnet i dem för att få hälsa 
och kraft.
På midsommar var 
kärleksspådomar särskilt 
populära hos ungdomarna. 
En av de vanligaste 
spådomsmetoderna finns 
fortfarande kvar men är idag i 
första hand en lek för barn: att 
plocka blommor att lägga under 
kudden för att drömma om den 
man ska gifta sig med.
Blommorna skulle enligt 
traditionen plockas under 
tystnad – bröts tystnaden var 
även magin bruten. Antalet 
blommor som plockades 
varierar men de vanligaste 
antalen är sju eller nio. En 
annan spådomsmetod var att 
äta något väldigt salt, sedan 
skulle man gå och lägga sig utan 
att dricka något. Den blivande 
maken (eller makan) skulle då 
uppenbara sig i drömmen och 
erbjuda den sovande något att 
släcka törsten med. 

Källa: Wikipedia

Midsommar
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Dalgatan 77 • 0251-105 00 •  www.hotellalvdalen.se

VÄLKOMMEN  
TILL HOTTIS!

STUDENT
ONSDAG 14/6  

Lunchen öppen  
kl. 11.00-15.00 
På buffébordet:  

- Örtmarinerad kotlettrad 
med bearnaissås &  

klyftpotatis 
- Kyckling i panna med 

färska grönsaker 
- Rödbetor med chèvre 

89:- vuxen,  
barn 2-12 år 65:- 

- DESSERT:  
Sommarsviss, 49:- 

- Hamburgare med fries 
(129:-, beställs i kassan)

SKOLAVSLUTNING
TORSDAG 15/6
Lunchen öppen  
kl. 11.00-14.00 
På buffébordet: 
- Pannkaka med  

sylt & grädde & Ärtsoppa 
- Ugnsbakad lax med 

ishavssås och kokt potatis
- Rostbiff & Potatissallad

89:- vuxen,  
barn 2-12 år 65:-

- DESSERT:  
Sommarsviss, 49:- 

ÖPPETTIDER I GLASSKIOSKEN
LÖRDAG 17/6 KL. 12-20 
SÖNDAG 18/6 KL. 12-20 

From 26/6 öppet  
måndag - söndag kl. 12-20
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Måndag               Tis.               Onsdag               Tors.             Fredag

vecka 

24

vecka 

31

vecka 

30

vecka 

29

vecka 

28

vecka 

27

vecka 

26

vecka 

25

Frågor: Ä
lvdalens kontaktcenter tel. 0251-31300  w

w
w

.alvdalen.se
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vecka 24-33  Lekcentret på Älvdalens simhall öppet sön-månd 10-16, tisd-tors 13-19 
                  Låna utrustning till brännboll, fotboll, bordtennis mm.
vecka 24-35  Högläsningsklubben och Sommarboken för alla barn i Älvdalens kommun.
  Bibliotekets sommartävlingar för barn upp till 16 år. För mer info kontakta biblioteket. 

Sommarlov i Älvdalen 2017

12 juni
FRITTe BauRed
från 13 år kl18-21

14 juni       TeknIkFRITTe 
Rivervalley Creation,  
Lokalen under Swedbank, 
7-12 år kl 10-12 fr. 13 år kl 13-15
FRITTe BauRed
från 13 år kl 18-21

16 juni
FRedagSmyS 
spel, högläsning, pyssel mm
Älvdalens bibliotek kl 13-15
FRITTe BauRed
från 13 år kl 18-22

19 juni
TexTIlveRkSTad 6-15 år
Drop in. Ta gärna med något 
du vill göra om.
Älvdalens bibliotek kl 10-13
FRITTe BauRed
från 13 år kl18-21

21 juni   TeknIkFRITTe
Rivervalley Creation, 
Lokalen under Swedbank  
7-12 år kl 10-12, fr.13 år kl 13-15
BRandmanna-aktiviteter  
6-15 år. Oömma kläder!
Brandstationen i Älvdalen Kl 18-20
FRITTe BauRed
från 13 år kl18-21 Midsommarafton

26 juni
PaPPeRSveRkSTad 
6-15 år Drop in
Älvdalens bibliotek kl 10-13

30 juni
FRedagSmyS 
spel, högläsning, pyssel mm
Älvdalens bibliotek kl 13-15

3 juli 
SkROT OcH meTallveRkSTad 
6-15 år Drop in
Älvdalens bibliotek kl 10-13

5 juli   TeknIkFRITTe
Rivervalley Creation, 
Lokalen under Swedbank  
7-12 år kl 10-12, fr.13 år kl 13-15 
”gueRIlla-måleRI” 
Måla på stubbar med Sanna 
Seppänen 
Älvdalens bibliotek  kl 14-17 

7 juli
FRedagSmyS 
spel, högläsning, pyssel mm
Älvdalens bibliotek kl 13-15

10 juli
PROva På SeRIeTecknIng 
med Elin Grönberg 8-12 år 
Älvdalens bibliotek kl 11-13
Föranmälan 0251-31300

12 juli
TeknIkFRITTe
Rivervalley Creation, 
Lokalen under Swedbank  
7-12 år kl 10-12, fr.13 år kl 13-15

14 juli
FRedagSmyS 
spel, högläsning, pyssel mm
Älvdalens bibliotek kl 13-15
gamIng-evenT Rivervalley 
Creation, Älvdalens bio 
kl 18-23 Alla välkomna.
Prova på robotverksamhet.

21 juli
FRedagSmyS 
spel, högläsning, pyssel mm
Älvdalens bibliotek kl 13-15

28 juni   TeknIkFRITTe
Rivervalley Creation, 
Lokalen under Swedbank  
7-12 år kl 10-12, fr.13 år kl 13-15
BRandmanna-aktiviteter  
6-15 år. Oömma kläder!
Brandstationen i Älvdalen Kl 18-20

17 juli
Se www.alvdalen.se för ev. 
nytillkomna aktiviteter.

19 juli
Se www.alvdalen.se för ev. 
nytillkomna aktiviteter.

31 juli
Se www.alvdalen.se för ev. 
nytillkomna aktiviteter.

24 juli
Följ med TIll FÄBOden 
BRIndBeRg  Buss från 
Älvdalsskolan kl 9.00 
Tillbaka kl 12.00 Fika ingår
Föranmälan 0251-31300
senast 17 juli

26 juli 
BIO På ÄlvdalenS BIOgRaF 
Från 6 år kl 13
Från 11 år kl 15

28 juli
FRedagSmyS 
spel, högläsning, pyssel mm
Älvdalens bibliotek kl 13-15

4 augusti
FRedagSmyS 
spel, högläsning, pyssel mm
Älvdalens bibliotek kl 13-15

2 augusti 
BIO På ÄlvdalenS BIOgRaF 
Från 6 år kl 13
Från 11 år kl 15


