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Gratistidning

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 Olssons

Priserna gäller v 34 t o m 27/8-2017. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

 Nötfärs   ICA. Ursprung Sverige.  
 Storpack.   Max 12% fetthalt.   
Jfr pris 59:90/kg.   Max 2 köp/hushåll.  
Gäller ej spel, tobak, lotter och receptfria varor.

 Nötfärs ICA. Ursprung Sverige.  

   59  90 
 /kg 

5990
Handla andra varor för 

minst  100  kr så får du köpa…

 Färsk kycklingbröstfi lé  
 Flodins. Ursprung Danmark.   700-750 g.   Naturell, 
ingefära/citron, tomat/timjan.   Jfr pris 65:33–70:00/kg. 
  Max 1 köp/hushåll.     

 Färsk kycklingbröstfi lé
Flodins. Ursprung Danmark.   700-750 g.   Naturell, 

 
Minst 

25% 
rabatt

 /st 

superklipp

Minst 
25% 

rabatt

   49k   
 Hushållsost   ICA.   Ca 1,1-2,2 kg.   
Mild 17-26%.   Jfr pris 49:90/kg.     
 Hushållsost ICA.   Ca 1,1-2,2 kg.   

   49  90 
 /kg 

4990

 Ketchup magnum  
 Felix.   1250 g.        Jfr pris 15:00/kg.    

 59  90 
 /st 

 59  90
 /st

90
 Gustafskorv ring  
 Gustafskorv.   800 g.     
   Jfr pris 74:87/kg.    
 Max 2 köp/hushåll.  

 Ketchup magnum  

 20k   
 /st 

 20k    20k    20k    20k   
 /st

 20k   
 Storpack! 
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Älvdalen
11:e söndagen efter trefaldighets dag
Söndag 27 augusti
11.00  Gudstjänst i Kyrkan. 
  Diakon: Isabelle Danielsson, 
  Christina Wermelin Elgbro.

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

www.svenskakyrkan.se/alvdalen

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

12:e söndagen efter trefaldighets dag
Söndag 3 september

Med reservation för eventuella ändringar.

Onsdag 6 september
11.00  Andakt i Tallbacken.
14.00  Må bra kören i Brittgården.
  Alfhild Sehlin

Måndag 28 augusti

10.30-11.30 Vagga gunga gå i Brittgården. 
11.30-13.00 Sopplunch i Brittgården. 
13.00  Kyrkliga arbetskretsen i Brittgården
  Alfhild Sehlin.

13.00  Missionskretsen i Brittgården. 
  Alfhild Sehlin

/Terminstart/

16.00  Gudstjänst i Kyrkan. 
  Ulf Jonsson, Alfhild Sehlin och Isabelle Danielsson

Måndag 4 september

Tisdag 5 september
11.00-13.00 Gubblunch i Brittgården. 
12.15  Lunchmusik i Kyrkan.
  Christina Wermelin Elgbro. 
15.15-16.30 Musikalkören i Brittgården.

/Terminstart/

/Terminstart/
/Terminstart/

/Terminstart/

/Terminstart/

En vandring som börjar 
fredag den 1 september 
från Älvdalen till Åsen.

Under lördagen vandrar vi vidare 
till Evertsberg och på söndag går 
vi tillbaka till Älvdalen.
Övernattning sker i bystugor. 
Transportbil finns för tyngre packning.
Du betalar ett självkostnadspris för 
mat och boende. 
anmälan senast den 25 augusti.

Välkommen till Pilgrimsvandring 1–3 september

För anmälan och mer information kontakta Isabelle Danielsson
Älvdalens församling tfn 0251-43142, 070-5412776
isabelle.danielsson@svenskakyrkan.se
eller Inga Persson 070-3954304

Nu börjar vi i Brittgården !
Måndagar
Vagga Gunga Gå  kl 10.30 – 11.30. 
Sånger för små barn med föräldrar. Start 4 sep.

Torsdagar
Öppen Förskola kl 9.00 – 12.00. Start 7 sep.
Konfirmander, torsdagar, kl 15.30 – 17.30, start 21/9.
Informationsträff  för föräldrar och ungdomar  
tisd. 19 sept kl 19 i Brittgården. 

För inf. ring Malin & Clas 0251 43151Välkommen!

Gubblunch på Brittgården!
Vid tre tillfällen under hösten är du inbjuden till en 

Herrlunch på Brittgården. Vi samlas vid 11.00, lagar lunch 
tillsammans och njuter av lite underhållning. 

Skjuts till Brittgården ordnas. 
Det enda du behöver ta med dig är ett glatt humör!

Herrluncherna sker:
Tisdag 5 september kl 11.00
Tisdag 17 oktober kl 11.00

Tisdag 14 november kl 11.00

Anmäl ditt intresse till: Isabelle Danielsson 
Diakon Älvdalens församling Tfn 43142, 070 5412776

Körstart

Du behöver inte kunna noter men ha ett bra 
gehör för att kunna hålla din stämma.

Basar sökes i första hand.
Men alla stämmor är välkomna.

Vi övar i kyrkan onsdagar med start i september.

För mer information kontakta körledare: 
Christina Wermelin Elgbro på tel: 070-2521488 

Vi börjar öva för musikalen 
Luthers ungar

Ledare: Alfhild Sehlin och Isabelle 
Danielsson tel: 070-2678122

Välkommen!

Är du intresserad av att 
börja sjunga i kyrkokören?
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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

Sön 27/8 11.00  Gudstjänst med Monica Kimstål.
Sön 3/9 11.00  Höststart Familjegudstjänst.

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: STUART Print
Distributör: Posten

manusstopp 
fredag 1/96/9Nästa 

nummer

Nu kan du enkelt betala 
din radannons med Swish!

0702538457

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

Moped AM + klass II
Start och info torsdag 31/8 kl 17.00

Ring för anmälan och info.

KursstartKursstart

OBS!För kommande kurser, se även vår hemsida.

alzheimersti�elsen.se
 

Hjälp oss stoppa 
Alzheimers sjukdom 
genom ny svensk patient-
nära klinisk forskning.

Endast forskning kan 
lösa Alzheimers gåta. 
Ge ditt bidrag idag!

PG: 90 03 39-3
BG: 900-3393
Ring Givarservice:
020-075 17 17

Gör en 
minnesvärd
insats...

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

•

•

•

•

”Bättre ett dåligt minne än 
dåliga minnen” heter det ju. 
Det är sant. Vad gör det att 
man är lite småglömsk om man 
ändå har fina minnen att plocka 
fram och tänka på. Vi hoppas 
att ni har massor av guldkorn 
att tänka tillbaka på nu när 
hösten kommer smygande. 
Sommaren har kanske inte varit 
den varmaste i mannaminne, 
men visst har det ändå varit 
fina veckor och en hel del sol 
ändå..? Man behöver inte åka 
långt heller för att uppleva 
både det ena och det andra. 
Vårt landskap svämmar ju 
faktiskt över av smultronställen 
och sevärdheter. Bara gå ut 
runt knuten så har man den 
vackraste natur, vattenfall 
och vad man nu önskar. Det 
enda som man möjligtvis 
kan sakna, så är det kanske 
storstadspulsen. Den kan bli 
lite svår att hitta här i Dalarna, 
men är å andra sidan inte 
mer än ett par tre timmars 
resa bort. Som sagt, hösten 
kommer smygande. Dags 
att skicka in filmrullarna för 
framkallning och gå och vanka 
någon vecka innan påsen med 
fotografierna dimper ner i 
brevlådan. Kommer ni ihåg? 
Vad spännande det var att 
öppna och se hur alla bilderna 
blev. Tja, hälften blev kanske 
okay i alla fall. Resten sisådär. 
Sedan klistrade man in dem i 
album och skrev kommentarer 
till bilderna. Tänk vad dessa 
minnen är fantastiska att 
ha nu. Att bläddra i gamla 
fotoalbum, komma ihåg 
saker som fallit i glömska. 
Skratta åt kläder man hade, 
frisyrer, se hur alla förändrats. 
Fotoalbumen sträcker sig fram 
till milleniumskiftet ungefär. 
Därefter ligger minnena 
sparade på ”stickor”, i mobiler 
och datorer. Ska vi inte se till 
att ”printa” de här minnena 
också, och få in dem i album? 
Vi slår helt enkelt ett slag för 
lite höstpyssel och mys kring 
alla foton vi har liggande. Tänd 
lite ljus, värm lite glögg (jo man 
får tjuvstarta) fram med album, 
klister, bilder och minnena! 

Ha de! 

Välkomna!

info@byggv.se
Öppet 
Mån-Fre 07.00 -17.00
Lördag  09.00 -13.00

Fuktproblem?
Nu har vi flera modeller
av AVFUKTArE på lager!!
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   Övrigt

   Säljes
Hyr FLyTVÄST      10:-/dygn

Hyr PArTyTÄLT 1500:-/3 dygn

räddningstjänsten
Brandstation

Älvdalen

Är Du 
Vittne eller Brottsoffer

kontakta
BrottSofferjoureN

Mora orsa Älvdalen

0250-181 68

ÄlGjakT.
Lättrörlig 74-årig lantbrukare 
från Halland  önskar delta i 
löshundsjakt, gärna i fjällnära 
marker.  Sov och kok-plats 
behövs 4-5 dagar.
Tacksam för svar: 
klappasven@hotmail.com 
Eller 0702441598

Dragning i två moped-
lotterier har skett.

/Lotteriföreståndaren

Övriga vinnare får en T-shirt.
Alla vinnare har underrättats.

Lotteri Monark 1209: 
Vinnare av moped John E Eriksson
Lotteri Monark 1243: 
Vinnare av moped Torbjörn Persson

S
pa

ra
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nn
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Träffa kommunalrådet!
Välkommen att över en kaffekopp träffa 
kommunalrådet Peter Egardt för att ställa frågor, 
komma med bra idéer eller synpunkter 
på kommunens verksamhet.

Älvdalens bibliotek

Varmt välkommen!

Kommunpolis Lena Ronnerstedt Eriksson 
kommer att delta den 31/8.

Torsdag 28/9   kl 16-18
Torsdag 31/8   kl 16-18        

FrysskåP
H 84 B 55   Pris:  700:-
Tel. 070 25 29 506

Hatar du att springa 
men vill komma igång 

på något sätt?
Kom och var med på 

FUNRUN!

Två grupper, varav en där vi bara går.

5 söndagar med start 3 sep.
Vi träffas första gången 
vid Campingen 3/9 kl 9.00

Pris 50:-/gång (inkl. näringsshake)
Info och anmälan: 
Marica Leandersson 073-8411735
Ellen Stormats 070-2910099

Älvdalen

Sill- och SurStrömmiNgSfeSt 
  i Brunnsbergs Bystuga
          Onsdag 30 augusti kl 14.00 

inbjuder till

Alla varmt välkomna till en trevlig eftermiddag!

i priset 80:- ingår sill och surströmming med tillbehör, 
kaffe/te kaka, underhållning

/Styrelsen

JÄLLOPPIS i LOKA

kl 10-15
Söndag

Lokas Jäll Loppis!

27 augusti Fikabuffé

Gör aldrig samma misstag två 
gånger såvida det inte lönar sig.

Trängslet Vattenkraftverk 
har en lång historia av att 
förse Sverige och Dalarna 
med förnybar elektricitet. 
Verket stod färdigt 1960, i 
Stora Kopparbergs Bergslags 
AB’s regi för att klara 
elbehovet i bolagets sågverk, 
massafabriker och smältverk. 
Nu har ni chansen att se både 
ett stycke industrihistoria, 
samt modern förnybar 
vattenkraft. Dörrarna är öppna 
från 11.00 till 16.00. Fortum 
bjuder på fika samt guidade 
rundvandringar.

Erikssons Buss kommer att 
avgå enligt följande tider:
Älvdalens busstn – Rot  
– Brunnsberg - Åsen - Trängslet 
10:00, 11:10, 13:30
Trängslet – Åsen – Brunnsberg 
– Rot – Älvdalens busstn 
12:50, 14:10, 16:10
Bussresan tar cirka 40 min.
Med bil tar ni er lätt till 
Tränglset. Parkering finns att 
tillgå på området vid verket. 
GPS-koordinater: 61 23 N  
13 44 E. 61 38 N 13 73 Ö. 

Välkommen 
på öppet hus!

Varmt Välkomna!

Söndagen den 27 augusti erbjuds du möjlighet 
att få ta del av både modern och gammal 
industrihistoria. Då är det nämligen dags för 
oss på Fortum Sverige AB att slå upp portarna 
till vårt vattenkraftverk i Tränglset, Älvdalen.

OBS! Överfart över Trängsletdammen kommer att vara 
avstängd söndagen den 27/8 mellan kl. 08.00 – 18.00. 

Mae West
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070-366 37 49   www.friskvardsfokus.se   info@friskvardsfokus.se   enstigen 11 Älvdalen

svensk klassisk massage - Behandlande vid t.ex. 
ryggskott, nackspärr, stela axlar 
eller i förebyggande och avslappnande syfte.

Ekobutik & Hudvårdsrådgivning- Hudvård & makeup 
från Maria Åkerberg, c/o Gerd mm.
Öppet måndagar 12-15 & sista torsdagen 
varje månad 18-20. 
Öppnar andra tider enligt överenskommelse.

kundkväll -  4 september 18-20

Makeupkurser i grupp - 195 kr/person

Företagsfriskvård - upplägg som passar ert företag!

Anmälan säljare på 
barnprylsmarknad@hotmail.com

Kläder och leksaker till övers?

Dags för barnprylsmarknad 
i Klittens bystuga 23/9 och 24/9

Freja, 11 år
Alla barn som kämpar mot 
cancer är riktiga hjältar. Stöd 
barncancerforskningen med 100 kr 
i månaden så bidrar du till att fl er 
barn överlever sin sjukdom. 

Bli Barnsupporter idag på
barncancerfonden.se

Freja, 11 år

En sista hälsning som räddar liv
Din minnesgåva gör stor skillnad. Kontakta oss på 
010  – 199 33 00 eller lakareutangranser.se Tack!

PG: 90 06 03 – 2

Teckna                                   och få HALVA PRISET på
familjepaketet under första 12 mån (Värde: 2154kr)
 

CMORE Total i 3 månader (Värde: 1440kr)
Smart HD Box med WiFi (Värde: 2699kr)
Ingen startavgift (Värde: 695kr)
Installation & parabol (Värde: 2245kr)
Totalt värde 9233kr!
 

Följ ditt lag från so�an med C MORE
Du kan  även titta i din mobil, surfplatta eller dator
 

Kom in till oss på Heddata eller ring direkt till vår 
parabolexpert Erik på 0251-32047 för mer information

OBS! Erbjudandet gäller parabol och endast i Heddatas butik till de 10 första kunderna!
De 5 första får även en extra present!

HedD@ta Öppet vardagar 08-17
Lunchstängt 12-13 

HedD@taTV
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Kyrkoval 2017

Förtidsröstning kan göras i församlingshemmet Brittgården 
under följande tider: 

Måndag    4 sept. kl. 10-12, 13-15 
Tisdag     5 sept. kl. 10-12, 13-15, 17-20 
Onsdag - Fredag  6-8 sept.  kl. 10-12, 13-15 
Lördag     9 sept.  kl. 13-15 
Måndag   11 sept. kl. 10-12, 13-15 
Tisdag    12 sept.  kl. 10-12, 13-15, 17-20 
Onsdag - Fredag  13-15 sept.kl. 10-12, 13-15 
Lördag    16 sept.  kl. 13-15 

Valdagen, söndag 17 september, kan röstning göras i: 

Församlingshemmet Brittgården kl. 9-10.30, 12-20 

OBS!   I år endast röstning i församlingshemmet. 

Brevröstning och budröstning 
görs med material som kan hämtas i församlingshemmet eller 
genom att Ni ringer 0251-431 40 och vi skickar er material. 
 
Brevröst måste läggas i postlåda före tömning torsdag 14 september. 

Valnämnden, Älvdalens församling

Saknar du röstkort och/eller vill ha ytterligare upplysningar kontakta 
församlingsexpeditionen, tel. 0251-431 40. 

För att få rösta ska man tillhöra Svenska kyrkan och ha fyllt 16 år. 

röstning kan göras i vallokalen på valdagen och genom 
förtidsröstning från måndag 4 september. 
röstning kan även göras genom postbefordran eller bud. 
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För beställning, tel. 076-2121588 /Peter • www.sollerojordgubbar.se

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)

Även hallon!

Välkomna till 
Nya Jordgubbsbutiken på Sollerön! (gamla macken) öppet varje dag kl. 10-18

T.o.m. vecka 36
(Särna, Idre t.o.m. 5/9)

FOLKPARK ´65

Pilkastning
Lyckohjul

Dansbana
DansVarmkorv
Slagsmål

Tombola

Ung som gammal, man ur huse,
möt upp på parken!

kvartettNykvist´ś

3-rätters middag med roande underhållning och 
dans på Hotell Älvdalens egna folkpark!

24/11, 25/11, 1/12, 2/12, 8/12, 9/12, 15/12, 16/12.  
kl. 19.00-01.00, 689:-/pers 

För bordsbokning ring: tfn 0251-105 00

manusstopp 
fredag 1/9

6 september
Nästa nummer

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

Nyhet i 
jakthörnan!

HÖSTREA
pågår

30-70%
kom och fynda!

Vi har byggt om och kan numera 
stoltsera oss som 

ProShop av BearSkin

Välkomna!

Nyheter 
på väg in från

vi har även fyllt på med 
kläder, kängor och till-
behör från

Följ oss gärna på 
Facebook  och Instagram

Välkomna!

info@byggv.se
Öppet 
Mån-Fre 07.00 -17.00
Lördag  09.00 -13.00

Fuktproblem?
Nu har vi flera modeller
av AVFUKTArE på lager!!

Det är med goda ideér som med svamp, 
där man finner en finns det oftast flera.

Hans Carossa
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Fastighetsbeskrivningarna hittar du på: 
www.skogsbyragruppen.se 

Mora skoGsByrå aB
Fridhemsgatan 1, 792 30 Mora 
Tel: 0250-108 10
www.skogsbyragruppen.se  

skog i Älvdalen/kittan
Älvdalen Kittan 24:1
En obebyggd fastighet i ett skifte om ca 27 ha skogsmark och ett 
virkesförråd om 2 875 m3sk varav 1 180 m3sk i huggningsklasserna 
S1, S2. Med fastigheten följer andelar i Älvdalens Besparingsskog, 
jakträtt i Liden JK om ca 2 600 ha och möjlighet till jakt på Älvdalens 
Besparingsskogs marker om ca 50 000 ha. Älvdalens Besparingsskog 
delar i dagsläget ut bidrag för skogsvårdsåtgärder som t ex röjning, 
markberedning, plantor och plantering med 100% av kostnaden!  

Utgångspris: 850 000 kr. Bud senast 2017-09-14
Ansvarig mäklare: Anders Henriksen, Tel 0250-108 10

skog i Älvdalen/Holen
Älvdalen Holen 14:5
Obebyggd skogsfastighet som omfattar 2 skiften om totalt 64,3 ha 
där den produktiva skogsmarken är ca 57,4 ha. Virkesförrådet uppgår 
till ca 6 800 m3sk varav 3 900 m3sk är skog i slutavverkningsbar 
ålder, huggningsklass S1 & S2. Två jakträtter inom Rot-Holens 
viltvårdsområde (ca 3 567 ha). Medelboniteten är beräknad till 3,9 
m3sk per ha och år.

Utgångspris: 1 900 000 kr.  Bud senast 2017-09-28
Ansvarig mäklare: Anders Henriksen, Tel 0250-108 10

Foto: r.Bilar

Varje dag dör 
fem svenskar 
av diabetes. 

www.diabetesfonden.se
Pg 90 09 01-0

Hjälp oss hitta botemedlet!


