
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

AnnonsKullanAnnonsKullan

AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.

 N
r 

12
   

   
   

   
  5

 ju
li 

  2
01

7
 D

ag
en

s 
na

m
n:

 L
ai

la
, R

itv
a

Gratistidning

”Sommarblad”



2 AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.

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

Tor 6/7 10-16  Café Salem.
Sön 9/7 11.00  Gudstjänst på burmesiska och svenska.
Tor 13/7 10-16  Café Salem.
Sön 16/7 11.00  Gudstjänst på burmesiska och svenska.

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

Älvdalen

11.00  Andakt i Tallbacken.

4 söndagen efter trefaldighet
Söndag 9 juli
13.00  Fäbodgudstjänst i Rämma. 
  /Fäbodlaget ordnar kaffe/
  Ulf Jonsson och Alfhild Sehlin. 
  Musik av: Kerstin Forslund, Maud Norman  
  och Berit Zetterqvist

Församlingsexpedition i Brittgården Tel: 0251-431 40 
Måndag, Onsdag-Fredag 10.00-12.00

www.svenskakyrkan.se/alvdalen

Apostladagen
Söndag 16 juli

Med reservation för eventuella ändringar.

Onsdag 5 juli

11.00  Andakt i Tallbacken.

evertSberg

Vägkyrka i Älvdalens Kyrka
2 juli - 13 augusti

Öppet alla dagar 12.00-16.00
Diakonicenters Textilavdelning

har Semesterstängt
vecka 27-31

Öppnar igen 7 augusti kl 10.00

Trevlig sommar
önskar 

Annika och Kristina

Onsdag 19 juli

13.00  Fäbodgudstjänst i Risberg. 
  /medtag kaffekorg/
  Ulf Jonsson och Alfhild Sehlin. 
  Isabelle och Per-Arne Danielsson m.fl.   
  sjunger och spelar country.

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

•

•

•

•
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Evy & Lena

Trevliga

10-16 Loppis i Norra Lekparken.
10-16 Salem serverar fika med hembakat.
10-17 Porfyr- och Hagströmsmuséet öppet.
13.00  Rocktrollsdisco på Hotell Älvdalen.
18-21 Materbjudande på Hotell Älvdalen.
10-18 Erbjudanden och upptåg i butikerna.
10-18 Sport-loppis vid Sportcenter.

På Biblioteket:
6 juli kl 11-17 BokBytaRdag. 
13 juli kl 10-15 HögLÄSNiNg.

13 och 20 juli kl. 15 Musikquiz 
för hela familjen i Norra lekparken, ta med 
picknickkorg och anta utmaningen, tävla i lag 
eller enskilt. Pris till vinnaren. 
Vinnare koras direkt efter avslutad tävling. 

Välkomna!

Torsdagar
Så fick vi ju lite sommarväder 
till sist. Hoppas att alla hållit 
sig friska och krya och kunnat 
njuta av solen. Det är ju 
tråkigt om man drabbats av 
sommarförkylning. Brukar 
vara lika ihållande som dåligt 
väder dessutom. Men är det 
inte allvarligare än lite snuva så 
kan man kanske uthärda med 
hjälp av diverse huskurer och 
medikamenter. Och låta bli att 
googla på sina symptom. Gör 
man det så kan lite ont i halsen 
snart förvandlas till kronisk 
lungbronkit. Speciellt om man 
är lite hypokondrisk. Har ni 
förresten hört den här korta 
men ganska roliga historia; 
”Kongressen om hypokondri, 
inställd på grund av sjukdom” 
Att vara frisk står högst upp 
på de allra flestas önskelista, 
men ibland skulle man vilja ha 
möjligheten att gnugga på den 
där magiska lampan och önska 
något helt annat. Lite försiktig får 
man nog vara ändå om lampan 
dyker upp. Annars kan det gå 
som för den här bartendern; 
”En man kommer in på en bar 
med en liten låda. Han frågar 
bartendern:
- Får jag en gratis drink om jag 
visar det konstigaste du någonsin 
sett?
- Visst, men jag måste varna dig. 
Jag har sett mycket konstigt, sa 
bartendern.
- Inte något så konstigt som 
detta, sa mannen.
Han öppnar lådan och i den 
sitter en liten gubbe och spelar 
piano. Bartendern blev minst sagt 
imponerad.
- Det var det konstigaste jag 
någonsin sett! Var fick du tag på 
honom? frågade bartendern.
- Jag hittade den här lampan på 
stranden. Jag gnuggade den och 
ut kom en ande och gav mig en 
önskning, sa mannen.
- Wow, sa bartendern. Tror du att 
jag kan få en önskning?
- Visst, sa mannen.
Bartendern gnuggar lampan. 
Anden kom ut och bartendern 
sa:
- Jag vill ha 20 miljoner.
POFF! Baren fylls med ankor 
som flyger omkring och förstör. 
Bartendern skriker till mannen:
-Varför sa du inte att lampan inte 
fungerade?!
-Trodde du verkligen att jag ville 
ha en 10 cm lång pianist?”
Så kan det gå om man inte tänker 
efter före! 
            Ha de!
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Grattis Tack

   Övrigt

Tomt till salu i Venjan.
Hörntomt på 2 470 m2, 
Mårtbacksv/Gamsågsv. 
Västbygge 241:2.
Kommunala 
huvudledningar i direkt 
anslutning till fastigh.
Tax värde 34000 kr.
Marianne 0723 689 323

   Säljes
Stort TACK för presenter 

och blommor som vi 
fick i samband med 

avslutningen.
Vi önskar er barn och 

föräldrar en riktigt 
härlig sommar.

Många kramar från oss 
fröknar på Höjden

GRATIS!!!
Tvåkupigt tegel finns för 
avhämtning. 
Under vecka 28 i Idre.
Kvarnvägen 5. 
Tel 070 5654223 

Tack alla ni 
som besökte vår monter 

på Företagsmässan 
i Älvdalen. 

Rätt svar på tävlingen 
var 210 projekt. Efter dragning 

av de med rätt svar säger vi 
grattis till vinnaren 
Daniel Eskilsson

Är du den vi söker?

Kontakta bibliotek-kultur@alvdalen.se och 
märk mailet BokLeffe eller ring på 0251-31270

älvdalen bibliotek 

Älvdalens kommun
               Informerar

Vi behöver fler läsande manliga förebilder i 
kommunen! Är du intresserad av att blogga om 
böcker? Att spela in boktipsvideos? 
Att vara en ambassadör för unga pojkar och män 
och deras läsning?

Hör då av dig till Älvdalens sockenbibliotek och 
fråga hur just du kan vara med och bidra, vissa 
aktiviteter ger även ekonomisk ersättning.

Volvo 940  -96 årsmodell. 
Nästan nya sommardäck, 
ny kylare, nytt batteri, 
ingen rost, bra vinterdäck.
Säljes i bef. skick.
Tel: 0215-10193 
070-397 49 53

Många grattiskramar till 
Maria Garbergs Älvdalen 

som den 8 juli fyller år! 
Hälsningarna kommer 

från 
hela släkten genom 

mamma och Anselm 
i Lillhärdal 

JÄLLOPPIS i LOKA

kl 10-15Nytt för i år är temadagar
(med reservation för ändringar)

Söndaga
r

Lokas Jäll Loppis!

9 juli  Dragkamp
16 juli  Hantverksdag

Grattis Meja 
2 år den 8 juli
Kramar från 

Farmor o Roland 
o faster Evylina
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30/6-6/8Öppet: kl 12-17

Nu kan du enkelt betala 
din radannons med Swish!

0702538457

info@byggv.se

Öppet 
Mån-Fre 07.00 -17.00
Lördag  09.00 -14.00

Portabel högtalare

799:-
Rek.pris 908:-

Kopplas till smartphone via bluetooth. 
360o ljudupplevelse. Enkel att använda. 
Laddbart batteri. Driftstid upp till 12 timmar.

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

 
Välkomna!

Trevliga 
Torsdag 

Sport-LOPPIS
varje

Följ oss gärna på 
Facebook  och Instagram

manusstopp fredag 14/7

19 
Nästa nummer

juli

• kläder •
1000-tals olika mode- 

och fritidsplagg
bortvräkes!!

Prisex:
WCT-byxa 90:-/st

• prylar •
10000-tals prylar, t.ex 

hushålls-,  kontors- 
och hygienartiklar, 

verktyg, leksaker m.m.

allt 10:-/st

utförsäljning

• väsa bystuga •
Torsdag 6/7 kl. 10-18,  Fredag 7/7 kl. 10-18 

Lördag 8/7 kl. 10-15 

Info: SDS Import, Stefan tel. 070-341 67 47

Vissa rop på 
hjälp hörs inte.
Hjälp oss lyssna när det 

behövs som mest.

SWISHA DIN GÅVA 
TILL 9015041
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0251-10700

Vi önskar alla 
en trevlig sommar!!!

Maria Fanny & Mari  

semesterstängt 

v 29-30

...och våran duktiga elev Fanny har gått klart 
frisörskolan och gör sin färdigutbildning på salongen. 
(Elevpris hos henne)

       Välkomna att boka tid!

KOLLA Här!! 
nu finns det lediga tider!

Mari Olsson är hemma på visit å finns på salongen 
fr.o.m. vecka 31...

info@byggv.se

Öppet 
Mån-Fre 07.00 -17.00
Lördag  09.00 -14.00

Montera ditt nya tak i 
sommar så är det tätt 
till hösten...

89:-
Rek.pris 106:-

per kvm
Välkommen

att boka tid!

Tallbackens äldreboende

Öppet mån-fre 9-18
Välkomna!

NyiNkommet
Ett parti med billiga 

POLyETERMADRASSER 
i flera storlekar

från 550:-/st

0251- 10001

iessn til - en gång till
besök vår 

SecOndhand-butik
på dalgatan 116 a

Öppet  tis-fre 10-16

Welkumin!

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 manusstopp 

fredag 14/7

19 juli
Nästa nummer

loppis
Råstjåvägen 3 i Åsen, Älvdalen
Lördag 8/7 Söndag 9/7 kl 10-16
Hembakat, kaffe, varmkorv, läsk.

Swish eller kontant betalning.
(vid ihållande regn inställt)

Varmt välkomna!
önskar Bonita

Är Du 
Vittne eller Brottsoffer

kontakta
BrottSoffErjourEN

Mora orsa Älvdalen

0250-181 68

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

SOMMAR PÅ HOTTIS!

GLASSKIOSKEN  
med glass från  
RÄTTVIKSGLASS 

MÅNDAG - SÖNDAG  
KL.12-20 

À LA CARTE  
SÖNDAG  - ONSDAG  

KL. 17.30-21.00 
LÖRDAG KL. 17.30-22.00 

(Köket stänger kl. 21.00) 
BOKA BORD!

TREVLIGA TORSDAGS-
ERBJUDANDEN 

Torsdagar i juli blir det 
ROCKTROLLSDISCO kl. 13.00 
och på kvällen serverar vi:  

HUSETS BURGARE INKL. 
DRYCK, 169:-, BOKA BORD!

FREDAGSGRILL  
med trubadur – 249:-  

KL. 18-00.00, BOKA BORD! 
(Köket stänger kl. 21.00)

7/7 Christer Bergman 
14/7 Gustav med Guran

21/7 Ronnie & Mattias
28/7 Christer Bergman
4/8 Anders Rothman

För beställning, tel. 076-2121588 /Peter • www.sollerojordgubbar.se

Välkomna till 
Nya Jordgubbsbutiken 

på Sollerön! (gamla macken) 

öppet varje dag kl. 10-18

lördag 8/7    kl 14.00-14.30
tisdag 11/7   kl 16.00-16.30
lördag 15/7  kl 14.00-14.30
tisdag 18/7   kl 16.00-16.30

Särna
(park. vid kyrkan)

varje måndag & torsdag

kl. 17.00-17.30

Älvdalen
(mitt emot Biografen)

lördag 8/7    kl 15.00-15.30
tisdag 11/7   kl 17.00-17.30
lördag 15/7  kl 15.00-15.30
tisdag 18/7   kl 17.00-17.30

idre
(vid Idrebua)

Lokalt odlade. Säljes i 15-lit. lådor.

Retro golvfläkt 
för behaglig bris

Snygg retro-
inspirerad 
bordsfläkt

Golvfläkt för 
behaglig bris

Bordsfläkt som 
svalkar i värmen

Älvdalen

info@byggv.se

Öppet 
Mån-Fre 07.00 -17.00
Lördag  09.00 -14.00

Fyll din gasol hos oss!

    Ditt dagliga bröd -
bakas hos oss.
•Matbröd
•Fikabröd
•Smörgåstårtor m.m.

0251- 41281

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.

Orkidé 
3 stänglar 125:-

res.för slutförsäljning

När ärren  
bleknat finns  
såren kvar.
De flesta som överlever  

cancer behöver rehabili- 

tering för att läka såren  

i själen. Tyvärr kan sjuk- 

vården bara hjälpa några  

få. För alla andra finns vi.  

Stöd oss genom att köpa  

vårt Tillbaka till livet- 
armband på 

cancerrehabfonden.se 

149:-
Köp armbandet på 
cancerrehabfonden.se
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info@byggv.se

Öppet 
Mån-Fre 07.00 -17.00
Lördag  09.00 -14.00

Resebrandvarnare

249:-
Rek.pris 289:-

reselarm med brandvarnare och 
dörrlarm för hotellrummet, husvagnen, 
båten, fritidshuset eller hemmet.

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:-

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.

Orkidé 
3 stänglar 125:-

res.för slutförsäljning

Välkomna!
Hälsar Älvdalens Dag 

och DalaTravet Rättvik

Entrén öppnas 16.30 
Första start 18.30

Info: 070-2545885

Alla hälsas välkomna till 
32:a Älvdalens dag 

dalatravet Rättvik
gRatis Buss 
avgår från: Brunnsberg 16.00,  
Rot 16.10  Busstation 16.20
Vidare söderut Gåsvarv-Blyberg

Måndag 17 juli

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

Dikeskanten 8, 796 30 Älvdalen Tel 0251-431 31 070-253 84 57

www.annonskullan.se  
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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.

Midsommarafton 8–16
Övriga dagar 8–21

Olssons

 Fläskytterfi lé   Nybergs Deli. 

Ursprung Sverige.  Ca 1000 g.   
Mörad. Av benfri kotlett.   

Jfr pris 59:90/kg.    Max 2 köp/hushåll.  

 Fläskytterfi léUrsprung Sverige.  Ca 1000 g.   
Mörad. Av benfri kotlett.   

Jfr pris 59:90/kg.  

   59  90  
 /kg 

5990
 Sill   Abba, Klädesholmen.   

200-240 g.   Gäller Abba sill i glas och Klädesholmen, 

kombinera som du vill.   Jfr pris 20:83–23:81/kg, 
35:71–50:00/kg utan spad.    Max 3 köp/hushåll.  

 Sill Abba, Klädesholmen.   

200-240 g.   Gäller Abba sill i glas och Klädesholmen, 

   5k    /st 

 Sill Abba, Klädesholmen.   

5k5k

Klöverost Arla Foods. Edamer. 

1200 g. Fetthalt 23%. Jfr pris 39:90/kg.

Klöverost Arla Foods. Edamer. 

3990
/kg

3990
/kg

 Minivattenmeloner   ICA Selection. 

Spanien.     Klass 1. Gäller hel melon.       

 Minivattenmeloner ICA Selection. 

 Minivattenmeloner

   10k   /kg

10k
/kg

10k

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

Priserna gäller V25 t o m 25/6-2017. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

manusstopp fredag 14/7

19 
Nästa nummer

juli
HJÄRTS JUKDOMARNA 

SKA BESEGRAS

0200 - 89 19 00
pg 90 91 92-7

www.hjart-lungfonden.se

Tillsammans kan vi
halvera antalet hjärt-
attacker på tio år.
Forskarnas mål är att
halvera dödstalen och 
på sikt besegra hjärt-
sjukdomarna. För att
nå det målet måste
de få mer resurser.
Din gåva gör skillnad!
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