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Gratistidning

”Sommarblad”

AnnonsKullan delas ut var 14:e dag till alla hushåll 
i Älvdalen, Särna, Idre, Sälen, Lillhärdal, Våmhus
och delar av Mora, samt till företag i Älvdalen. 

Varsågod! 
Här får du ett sprillans nytt ex av AnnonsKullan. 

Läs den på ditt eget lilla smultronställe...

Håll utkik efter nästa 
nummer som kommer 2/8
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Älvdalen

11.00  Andakt i Tallbacken.

6 söndagen efter trefaldighets dag
Söndag 23 juli

13.00  Fäbodgudstjänst i Billingbodarna. 
  Kaffeservering
  Ulf Jonsson och Alfhild Sehlin.  Kepsfolket.

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

www.svenskakyrkan.se/alvdalen

Kristi förklaringsdag
Söndag 30 juli

Med reservation för eventuella ändringar.

Onsdag 19 juli

18.00  Musik i Helgsmål i Kyrkan.
  Frälsningsarméns hornmusik.

evertSberg

Diakonicenters 
Textilavdelning

har Semesterstängt
vecka 27-31

Öppnar igen 7/8 kl 10.00

Trevlig sommar
önskar 

Annika och Kristina

lördag 22 juli

11.00  Ekumenisk Gudstjänst i Näsets bystuga. 
  Ulf Jonsson och Alfhild Sehlin.

Onsdag 26 juli
18.00  Kvällsandakt i Ryggåsstugan i Blyberg. 
  Ulf Jonsson, Alfhild Sehlin och Blybergs   
  spelmanslag.

11.00  Andakt i Tallbacken.
Onsdag 2 augusti

nOrnÄS

6 söndagen efter trefaldighets dag
Söndag 23 juli

14.00  Fäbodgudstjänst i Nornässätern.
  /medtag kaffekorg/
  Ulf Jonsson och Alfhild Sehlin. 
  Ragnar Backlund och Rune Westlin.
 

åSen
Måndag 24 juli
13.00  Musik i Åsens Kapell. 
  Åsens spelmanslag.

torsdag 27 juli
16.00  Musik i Evertsbergs Kapell. 
  Jimmy och Ulrika Estenberg.

Vägkyrka i Älvdalens Kyrka
2 juli - 13 augusti

Öppet alla dagar 12.00-16.00
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Evy & Lena

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

Lör 22/7 Ekumenisk helgmålsringning i Älvdalens Kyrka.
  Frälsningsarmens musikkår.
Sön 23/7 11.00  Ekumenisk Gudstjänst, Näsets bystuga.
Tor 27/7 10-16  Café Salem.
Tor 27/7 - Sön 30/7 Utställning Leontine Jansson
Öppet: tors-lör 10-18, sön 10-14 /se separat annons/

Favorit i repris!
UTSTÄLLNING
LEONTINE JANSSON

Tavlor och skisser
27-30 juli 

Salemkapellet Älvdalen

Vill du låna ut tavlor? 
Lämna in dem till Salem före 26 juli 
märkta med namn och telefon, gärna 
med historik om du har. 

Kontakt: Salemkapellet 
Monica Kimstål 0251-412 81 

Semester. Man slår upp 
ögonen och tittar ut 
genom fönstret. Sitt eget 
sovrumsfönster. Kanske ett 
suddigt husvagnsfönster 
eller en glipa mellan 
mörkläggningsgardinen i 
ett hotellfönster. Utsikten 
är dock ungefär likadan. 
Utanför står några 
björkar och vajar lite 
dystert i vinden och på 
fönsterrutan rinner sakta 
små rännilar av regnvatten. 
Himlen är grå. Yiippiiee, 
som gjort för en dag på 
stranden!! Eller inte. Det 
är nu som tre fjärdedelar 
av Sveriges befolkning, 
samt gästande turister, 
bestämmer sig för att det 
är helt perfekt att åka till 
det stora shoppingcentret. 
(En fjärdedel jobbar eller 
ligger hemma och surar 
under varsin filt) Lite 
frukost och så bär det 
iväg. Hela familjen är på 
bra humör och ser fram 
emot den här mysiga 
dagen ändå. Fast vänta, 
är inte pappan i familjen 
lite tystare än vanligt, ser 
lite sammanbiten ut. Han 
kanske bara är lite trött! 
Eller så är det helt enkelt 
så att det finns någon liten 
genetisk skillnad där i 
könen ändå. Efter att ha 
besökt ett antal av dessa 
gigantiska shoppingcenter 
så (ett tips här, Grand 
Samarkand i Växjö - luftigt, 
välordnat i butikerna, de ser 
inte ut som ”loppislador” 
alltså. Trevlig personal, bra 
utval av butiker. Perfekt 
shoppingcenter...nästan 
lika bra som hemma... 
Till skillnad från - och 

här stoppar vi den här 
parentesen som kan bli 
alldeles för lång känner 
vi..) har man ju gjort en 
del iakttagelser. Nu tänker 
vi på dessa män. Inte går 
de ivrigt fram i butikerna 
och bläddrar bland kläder, 
känner på material, letar 
storlekar, provar, jämför, 
ratar och iväg till nästa 
butik? Nej, en stor del, 
minst sjuttiofem procent av 
herrarna, håller sig diskret 
i bakgrunden. Vankar lite 
bakom, på lagom avstånd, 
ofta med händerna på 
ryggen. En del parkerar sig 
mellan några ”klädsnurror” 
och stoppar tummarna 
i byxfickorna, för ett lite 
avspännt uttryck. De vill ju 
inte att det ska synas att de 
lider. När dagen lider mot 
sitt slut. När deras sällskap 
bara har någon enda liten 
butik kvar att kolla över. 
Då har de resignerat. Så 
har även deras kvinnliga 
sällskap gjort. Båda har 
insett att mannen inte tillför 
någonting helt enkelt. Inte 
ens som smakråd. Antingen 
tycker de att det är fint för 
att de tror att kvinnan också 
tycker det, och anklagas 
för att inte ha någon egen 
åsikt. Eller så säger de precis 
vad de tycker och anklagas 
för att inte tycka att hon 
passar i någonting. Så då 
får de äntligen sätta sig på 
de strategiskt utplacerade 
bänkarna och hålla reda 
på kassarna åt älsklingen. 
Det blir bäst så. I morgon 
kanske det blir en dag på 
stranden… Ha de! 

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 närings-
ställen. 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: Centrumtryck
Distributör: Posten

manusstopp 
fredag 28/72/8Nästa 

nummer
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Grattis vårt älskade 
barnbarnsbarn, vårt charmtroll 

Tilda Nyström 
Loka Älvdalen 

som fyller 14 år 19 juli.
Lyckönskan: Välgång, hälsa, 
trevnad önskas dig i all din 
lefnad. Tilda du är en riktig 
solstråle glad och snäll jämt. 

Du är som en tidig vårprimör,
 gör oss alla på gott humör.

Vad vore himlen utan stjärnor, 
vad vore bröllop utan tärnor, vad 
vore Nyström i all sin glans om 

inte gulliga och söta Tilda fanns.
Lycka rik som stjärnehimmel 
följe dig i världens vimmel.
Trevlig 14-årsdag, många 

grattiskramar i massor från

Gambelmumun Marita 
Gambelmoufar Stig

Önskas hyra

Grattis  Uthyres
30/6-6/8Öppet: kl 12-17

Nu kan du enkelt betala 
din radannons med Swish!

0702538457

   Säljes

VOlVO 940  -96 årsmodell. 
Nästan nya sommardäck, 
ny kylare, nytt batteri, 
ingen rost, bra vinterdäck.
Säljes i bef. skick.
Tel: 0251-10193 
070-397 49 53

2 rum och kök uthyres 
i Gåsvarv till skötsam rökfri 
person. Ej husdjur.
Tel: 073-6813231

VOlVO S 80  årsm. 2000
Nybesiktad. Bytt kamrem.
11500:-
Tel: 070-321 52 70

HERRcyKEl crescent 7 växl. 
Bra skick, lite använd.
Tel: 073-056 39 65

Lidens Jaktklubb
ÅrSmöTe 
6/8 kl. 15.00

Lidens Bystuga

Ärenden enl.stadgarna
Motioner och anmälan 
nya jägare senast 30/7.

Anmälan jägare senast 
årsmötet.

Välkomna!

Tel. 0251-100 66

Stängt v 29-30

Semestertider 
Öppnar 
åter 1/8 

manusstopp 
fredag 28/72

Nästa nummer
augusti

BOSTAd SöKES.
Efter många års bortavaro 
vill jag flytta hem igen.
Söker mindre bostad i 
Älvdalen, gärna privat.
Monika: 073-827 56 63 

JÄLLOPPIS i LOKA

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

Söndaga
r

Lokas Jäll Loppis!

23 juli  Möbeldag
27 juli  17-22 Rovswaiders
30 juli  Möbeldag

tors

Grattis till Wilma 
som fyller 8 år den 20 juli 
Önskar Farmor och Pelle

ÄlVdAlSdRÄKT manlig.
Handsydd strl. l/52
Komplett utan skor.
Tel: 070-669 48 51,
073-979 89 59

Varje dag dör 
fem svenskar 
av diabetes. 

www.diabetesfonden.se
Pg 90 09 01-0

Hjälp oss hitta botemedlet!
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10-17
Jotlidagen Storsätern,
marknad, musik,
servering m.m.

12-20
Matfest Renbiten

20-01
dans till Westlights på
Storsäterns dansbana
Servering

groveldalensbyafestival.n.nu

DANS
Fredag 28 juli

VÄLKOMMEN TILL HÖSTENS LÖP- & PILATESGRUPPER
Löpgrupper, start v. 34, måndagar eller torsdagar 18.30
Pilates, start v. 38, tisdagar eller onsdagar, dag- & kvällstid
Info & anmälan: info@sportkullan.se       www.sportkullan.se

    Marknad 

vid görälvens pärla grundforsen 
på Stötens Camping

Lördag 29/7 kl. 11-15

Sälen                          Särna
Fulunäs

Norge.
Välkommen!  Info: 0280-85011, Peter

•Underhållning med 
Pannrumsgänget från Älvdalen

•Hantverk •Karelius Chark 
•Kolbulle •Kaffe •Bakverk  

8-årsjubileum!

Söndag 23 juli 
näsets dag med invigning av Bygdeveckan: Start kl. 11.00  
Ekumenisk gudstjänst i Näsets bystuga.  kl 12.00 Invigningstalare 
Torbjörn Zakrisson, musik av Älvdalens spelmanslag. Hantverkare, 
musik, lunch kaffe tårtservering. Fisketävling för barn. Skotershow. 

Måndag 24 juli 
Brindbergs dag: kl. 8.30 - 13.30
Fäbodfrukost, hanverkare som visar och säljer sina alster, bondsmör, 
kavelgris. Utställning gamla leksaker, djur,slåtter och hästskjuts.
Åsens dag: kl. 12 - 16
Servering Älvdalens nationalrätt souwatn, kaffe. Hantverk 
och försäljning. Utställning Mc, motorsågar och mopeder. 
Gambudsloppet kl 18.

Tisdag 25 juli 
Finnmarksdagen i nornäs: kl. 11 - 16
Hantverkare, servering, utställning av skogsredskap. Gårdsloppisar 
Musik Kjell Thiger och Kepsfolket.  Vildmarkens draghundsklubb 
gästar oss!
Tyrinäs: Bagarstugan öppen. 

Onsdag 26 juli 
Blybergsdagen: kl. 10 - 16
Hantverkare, guidad porfyrtur, loppmarknad, musik, lunchbuffé 
och jordgubbstårta. Hästskjuts, ridning. Utställning med 
småbarnsnostalgi. Musikandakt i Ryggåsstugan. 

Torsdag 27 juli 
Evertsbergsdagen: kl 11 - 15  Gammelgården start kl. 11.00.
Musik, smedjan öppen. Suuwatn, tutul och kaffe. lotterier, 
hantverkare.
Kl 13.00 Årets Hedersdiplom delas ut.     
Kl 11.00 Vid Bygdegården, kaffeservering. Bagarstugan öppen!

Fredag 28 juli  
Västängsdagen: kl. 11 - 16
Musikunderhållning med Kjell Thiger.
Malning i kvarnen och skvaltkvarnen. Ankrace, tipspromenad, 
hantverkare, kavelgrisbakning. Guidad visning av Nya Porfyrverket.  
Kaffeservering samt grillade revbensspjäll och potatissallad.

Lördag 29 juli  
Väsadagen: kl. 10 - 15
Servering, bakning, musik, hantverk.
Fiskdamm för barnen, tipspromenad, kobingo.
Servering av Wäsatallrik.

Söndag 30 juli  
klittens dag i bystugan och på Torrlids levande fäbod: 
Matservering i Klittens bystuga kl. 12-15 
Hantverkare och aktiviteter i Torrlids fäbod kl 11 -16
Musik KGB Kritz, Göran och Bo Hästskjuts, yxkastning, tipspromenad, 
fiskdamm ponnyridning, samt försäljning av fäbodprodukter.

BYGDEVECKAN
en av årets höjdpunkter 

i Älvdalen
23-30 juli 2017 

Välkomna till

Betalning genom kontanter och swish gäller på bygdedagarna!

Finnmarksdagen
Tisdag 25 juli kl. 11-16

musik av Kjell Thiger och Kepsfolket, hantverk, mat, 
visning av draghundar, gårdsloppisar, 

utställningar ( foton och myrjärnsmide).
Föredrag om samisk kultur och renskötsel.

http://www.bygdegardarna.se/nornas/finnmarksdagen/

Välkomna till en trevlig dag i Nornäs!
Fotoutställningen om samer är öppen i bygdegården 25/7-7/8 kl.11-18

Hyr FlyTVÄST      10:-/dygn

Hyr PARTyTÄlT 1500:-/3 dygn

Räddningstjänsten
Brandstation

Älvdalen
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Denna öppna båt är mycket lättrodd men den fungerar också bra med en 
liten utombordsmotor.
Terhi Saiman är mycket mer lättskött än traditionella roddbåtar, och dess 
starka sandwichskrov av ABS-plast tål hårda stötar och bucklor mycket 
bättre än båtar av trä eller glasfiber. 
Båten har plats för två par åror och en liten utombordare.

Torsdagserbjudande 20/7

info@byggv.seöppet 
Mån-Fre 07.00 -17.00
lördag  09.00 -14.00

terhi Saiman Hunter
ord pris: 18 990 kr1000:- 

raBaTT

Öppet mån-fre 9-18

TÄcKE och 
KUddepaKet

340:-/st

SeMeSterStÄngt v32-33

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.

Välkomna!

Torsdagar

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. 
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Semester

STÄNGT
v. 30-32

Tallbackens äldreboende

Är Du 
Vittne eller Brottsoffer

kontakta
BrottSofferjoureN

Mora orsa Älvdalen

0250-181 68

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)

21/7 ÅRETS GRISFEST  
i sammarbete  

med Sprittgården 
Trubadurer: Ronnie & Mattias

28/7 Christer Bergman
4/8 Anders Rothman

0251- 10001

Blixtlåsproblem?
Lugn...vi hjälper dig!

Enklare lagning 
och fållning.

Soldis, Åsen
0251-30082

10-17
Jotlidagen Storsätern,
marknad, musik,
servering m.m.

12-20
Matfest Renbiten

20-01
dans till Westlights på
Storsäterns dansbana
Servering

groveldalensbyafestival.n.nu

DANS
Fredag 28 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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partyslingor & solcellsbelysningar

Vi har även flera olika modeller 
av uppblåsbara barnpooler.

Lets have a party!

Många spännande tillbehör i lager, 
bl.a. plancha-matlagningsset, 
calzone-press.

info@byggv.se
öppet 
Mån-Fre 07.00 -17.00
lördag  09.00 -14.00

bada ute året runt

Storsäljaren Super camaro M-051 Premium 
Värme, rening- och bubbelfunktion (3 stegs) finns.

Perfekt grillat!

Marknadens största/ minsta 
gasol klotgrill 42 cm. 
Easy-flip system- 
direkt och indirekt grillning.

JUSt nU 
SUperpriS 

9900:- 
(ord pris 12900:-)

manusstopp 
fredag 28/7

2 augusti
Nästa nummer

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

Priserna gäller i Coop Konsum Älvdalen t.o.m. 2017-07-23 eller så långt lagret räcker.

Tel: 010-7474 750
Öppet alla dagar 9-20

Medlemspriser i Coop Konsum Älvdalen

Läsk 150 cl

Kryddkorv 225-270 g

Våtservetter 72 st/frp

5:-/st

Welkumin!

10:-
/st

Rostad lök 100 g
ord.pris 11.95

ord.pris 23.50

5:-/st

ord.pris 11.95

ord.pris 24.50

Välj mellan chorizo, 
Bratwurst och Kabanoss

Pant tillkommer 
med 2:- / flaska

15:-
/st

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

Välkomna till 
Nya Jordgubbsbutiken 

på Sollerön! (gamla macken) 
öppet varje dag kl. 10-18

lördagar    kl 13.00-13.30
tisdagar     kl 10.00-12.00

Sälen
(vid Servicecentrum)

varje måndag & torsdag

kl. 17.00-17.30

Älvdalen
(mitt emot Biografen)

lördagar   kl 15.00-15.30
tisdagar    kl 17.00-17.30

Idre
(vid Idrebua)

lokalt odlade. Säljes i 15-lit. lådor.

lördagar    kl 14.00-14.30

tisdagar     kl 16.00-16.30

Särna
(park. vid kyrkan)

Nu även hallon!


