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Gratistidning

info@byggv.se

Öppettider: 
Mån-Fre  7-17, Lördag    9-13

Gilla oss på Facebook!

Välkomna in!

jaktbatterier
Viltbackar   slaktkniVar 
handskar  förkläden, 
köttkVarn  Vacuumpackare m.m.

Brindjakt!

Frysboxar 
från 2695:-

Vi erbjuder



2 AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.

älVdalen

14:e söndagen efter trefaldighets dag
söndag 17 september

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

13:e söndagen efter trefaldighets dag, diakonins dag
söndag 10 september

Med reservation för eventuella ändringar.

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

åsen

måndag 18 september

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

/Terminstart/

11.00  Söndagsmässa i Kyrkan. 
  Ulf Jonsson, Christina Wermelin Elgbro 
  och Isabelle Danielsson

måndag 11 september

tisdag 12 september
15.15-16.30 Musikalkören i Brittgården.
  Alfhild Sehlin och Isabelle Danielsson 
18.30-20.00 Öppet samtal om liv och tro utifrån oss   
  själva i Brittgården.
  Samtalsledare: Inga Persson. /Terminstart/

torsdag 7 september
9.00-12.00 Öppna förskolan i Brittgården.

Onsdag 13 september
14.00  Må bra kören i Brittgården.
  Alfhild Sehlin

torsdag 14 september
9.00-12.00 Öppna förskolan i Brittgården.

11.00  Söndagsmässa i Kyrkan. 
  Malou Wirström och Alfhild Sehlin

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

tisdag 19 september
15.15-16.30 Musikalkören i Brittgården.
  Alfhild Sehlin och Isabelle Danielsson

Onsdag 20 september
11.00  Andakt i Tallbacken.
14.00  Må bra kören i Brittgården.
  Alfhild Sehlin

älVdalen

13:e söndagen efter trefaldighets dag, diakonins dag
söndag 10 september
14.00  Söndagsmässa i Åsens Kapell. 
  Ulf Jonsson, Christina Wermelin Elgbro 
  och Isabelle Danielsson
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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

Tor 7/9 11.30  Lunch. Nu är det dax igen, med fortsättning en gång i veckan.
Fre 8/9 19.00  Med humor och sång i bagaget 
             Konsert med Irene och Roberth Johanssson
Sön 10/9 11.00  Gudstjänst på burmesiska och svenska.
Sön 17/9 11.00  Gudstjänst. Monica Kimstål.
Ons 20/9 13.00  Dorkas start. OBS en vecka tidigare än planerat.

Roberth Johansson 
sångare, kompositör och författare till 

bokserien Humor i helgade hyddor , besöker 
oss tillsammans med sin fru Irene.

Med HUMOR och SÅNG i bagaget

fredag 8/9 
kl 19:00 
i salem

Välkommen! 

Fri entré. Kollekt.

Lunch på Salem   torsdagar 11.30
Med början torsdag 7/9

0251- 10001

Blixtlåsproblem?
Lugn...vi hjälper dig!

Enklare lagning 
och fållning.

Soldis, Åsen
0251-30082

Alltså det måste vara 
något med atmosfären 
det här med tiden…
att den bara rusar fram. 
Nyss, ja var det inte förra 
veckan, satt vi här och 
var förväntansfulla inför 
den stundande musik 
och motorfestivalen här 
i Älvdalen. Och vad gör 
vi nu? Skriver checklista 
inför julen typ! Nåja, vi 
är kanske inte riktigt där 
än, men vi har plockat 
alla skogens bär och 
syltat och saftat och 
skördat. Vi har också 
varit i sjunde himmelen 
där vi öppnat en burk 
surströmming, och vi har 
haft kräftskiva. Utan att 
någon brytt sig. Inte en 
endaste djurrättsaktivist 
har opponerat sig. Är det 
inte lite märkligt ändå 
att ingen bryr sig om 
att vi fångar kräftorna 
i burar och med ett 
förväntansfullt leende 
sänker ner dem i kokande 
vatten. Alltså, minkar 
och höns i all ära, men 
ingen vill stå upp på 
barrikaderna för kräftan. 
Efter den sadistiska 
kräftskivan har vi så 
skickat barnen till skolan 
och börjat jobba. (ja, en 
del var ju förutseende och 
tog lite semester sådär på 
sensommaren förstås.) För 
vad är väl mer semester 
än när det är skolplikt 
och arbete som gäller 
för den övriga familjen? 
Där kan man snacka 
semester. Inga krav på att 
göra saker. Ingen som är 
hungrig. Ingen frågar efter 
borttappade saker. Okay, 
det är inte två veckor på 
en bländvit sandstrand i 
Maldiverna, men ett tyst 
och tomt hus kan också 

ha sin tjusning. Först 
ligger/sitter man där och 
tittar ut genom fönstret. 
Var det en ”gulhake” 
som tog en mask där 
på gräsmattan??? Ska 
man klippa den en gång 
till (gräsmattan alltså) 
eller är det ingen idé? 
Det kommer väl snö 
snart. Man känner sig 
som en mycket gammal 
människa, trött, nollställd 
och stirrig (känner man 
sig så då?) ..men sen, efter 
ett par dagar, då spritter 
det till och höstkänslan 
kommer krypande. Man 
märker att det börjar 
gulna i träden och inser 
att sommaren är förbi. 
På riktigt. Plötsligt får 
man lite energi ändå, 
”höstfeeling”,  vill möblera 
om, sortera, ordna upp, 
fixa och trixa. Och just 
då så gillar man hösten 
igen. Faktiskt så ser man 
fram emot vintern också. 
Konstigt nog! Njut av 
september, det är snart 
oktober! 
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manusstopp  fredag 15/9

20/9Nästa 
nummer

Musikskolans elever uppträder.

årsmöte  musikskolans KOmPisar
torsdag 5 oktober 
kl 19.00  i Lokalen

Föredragningslista + valberedningens förslag kommer att finnas 
tillgängliga på  www.musikskolanskompisar.se innan mötet.

Nyhet för i år: Vid deltagande på årsmötet bjuder Musikskolans 
KOMPisar på medlemsskapet för skolåret 2017-2018 
gratis (ordinarie pris 100 kr/familj, 50 kr enskild)

Väl mött önskar styrelsen

Älvdalen

Inbjuder till MuSIKcAFé i Åsens Bystuga 
lördag 30 sep kl 14.00 

För musiken svarar   Pannrumsgänget
  Kaffe/the, smörgås och kaka 60:-   

Alla varmt välkomna!
Styrelsen.

Lotterier

barndans & jazz/
streetdans i älvdalen
Start v 38 Måndagar  6ggr
Plats  Näsets bystuga
17.00-17.45 minidans  2 -3 år 
18.00-19.00 lilladans  4 - 6år
19.00-20.30 högstadiet
Start v 45 Måndagar 6ggr
Plats Näsetsbystuga
17.00-18.00 Lågstadiet
18.00-19.00 Mellanstadiet
Pris 200kr

jazz/streetdans 
i särna
Start v 45 6ggr Måndagar
Plats skolans gymnastiksal
17.00-18.00 Lågstadiet
18.00-19.00 Mellanstadiet
19.00-20.30 Högstadiet
Pris 200kr

Anmälan till: musikskolan@edualvdalen.se
Märk med Namn personnummer adress telefonnummer

Arr:  Älvdalens kommun Musikskolan

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

Älvdalens kommun
               Informerar

Älvdalens kommun har beslutat att ta fram 
en kulturplan som ska vara ett stöd i den 
gemensamma utvecklingen av kulturen i 
kommunen.

Som en del i detta arbete vill vi göra en inventering 
av alla som på ett eller annat sätt jobbar med kultur 
professionellt eller ideellt i Älvdalens kommun.

Älvdalens kommun har ett brett kulturliv och så gott 
som alla är berörda. För att få en samlad bil av vad 
Älvdalens kommuns kulturplan ska innehålla och 
vilka verksamheter som är viktiga att lyfta fram och 
bevara kommer du och eller din förening att bjudas 
in till kommande dialogmöten i Idre, Särna och 
Älvdalen. 

Skicka in ditt namn eller din förenings namn, 
adress, e-post och telefonnummer samt vilken 
verksamhet du/ni bedriver till

E-postadress: kommun@alvdalen.se

Postadress: Älvdalens kommun, Box 100, 
         796 22 Älvdalen

Genom att lämna dina kontaktuppgifter till oss kan 
du vara med och stärka och utveckla kulturen i 
kommunen. Vi hoppas på din medverkan.

Sporthallen i Älvdalen har äntligen ett nytt golv på 
plats. Arbetet med att byta ut golvet i sporthallen 
har pågått under sommaren och är nu klart för alla 
träningssugna. 

För att fortsätta träna i en fin och ren miljö:
  • använd endast inneskor i sporthallen 
  • gå in via omklädningsrummen
  • var försiktig så att inte stolpar och andra 
    redskap skadar golvet

Tack för visad hänsyn och lycka till med träningen!

Inventering av kulturaktörer i kommunen

Nytt golv i sporthallen

Älvdalens kommun, kontaktcenter
Tel: 0251-313 00
E-post: kommun@alvdalen.se
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Nu kan du enkelt betala 
din radannons med Swish!

0702538457

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

7, 11, 14 & 18 september
kl. 17.00-17.30

älvdalen
(mitt emot Biografen)

Lokalt odlade. Säljes i 15-lit. lådor.

Även hallon!

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

Sista körningen för i år!

Tinyfonden
Ett stort tack till alla som bidragit 

till fonden, i form av gåvor, pengar 
och hjälp på loppisen denna sommar. 

BG 5099 0043
Swish 123 287 5425

Nästa nummer

20 september

Manusstopp
fredag 15/9

www.alvdalsfoto.se
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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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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

öppet mån-fre 9-18Välkomna!

Dags att byta i stugorna! 
Vi har… kuddar, täcken och

polyetermadrasser

Täcke /kudde 
 paket solo 

340:-

ÅVC-dagen 
Lördag 16 september

020-55 27 00     
www.nodava.se

ÅVC-dagen hålls även i 
Rättvik, Leksand, Gagnef, 
Vansbro & Malung-Sälen. 

Älvdalen  kl 13-16
Särna      kl 09-12
Idre         kl 13-16

Orsa kl 09-12
Mora kl 10-14

Öppettider lördag 16 september!

 Framtidens avfallshantering? 
 

Hur ser den ut? Hur blir avfallet en resurs? 
Vad händer - nu, då och sen?  
Hur vill du att vi utvecklar vår verksamhet?  
Ta med dina ”resurser” och kom och tyck till!  

Vi anordnar en dag med fika, tipspromenad, 
ballonger och andra aktiviteter. 

Välkommen till din återvinningscentral!

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.

30:-st

4 för 100:- 

LJUNG
Calluna eller Erica

Dikeskanten 8 • 79630 Älvdalen • 0251-43131 • 070-253 84 57
evylena@telia.com  •  www.annonskullan.se

AnnonsKullanAnnonsKullan -ditt lokala 
annonsblad-
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Just nu är ett bra tillfälle att välja braskamin, vi 
har bra erbjudanden på fl era populära Contura 
modeller. 
Vid samtidigt köp av valfri Contura kamin och 
Premodu  l skorste  n lämnas 2.500:- rabatt på 
skor stenen. Det fi nns alltså möjlighet att 

spara upp till 6.000:-! 
Läs mer om kampanjen och se alla modeller på 
contura.se
Priserna gäller t.om 8 oktober 2017. 

Ord. pris fr 16.900:-
JUST NU 

från 14.900:-
Spara 

2.000:-
Välkommen hem till värmen

Symboler

Höstrusk ger 
myslust!

SPARA upp till
6.000:-

Contura 596T Style
Ord. pris 29.900:- 
JUST NU 27.900:-

SPARA 2.000:-

Ord. pris fr 17.500:-
JUST NU 

från 15.500:-
Spara 

2.000:-

C
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10
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Öppettider
Mån-Fre  9.00-17.00
Lunch 12.30-13.30

Välkomna!

Dalgatan 108 A • 0251-43075  www.erja.se

En sista 
hälsning 

som  
räddar 

liv
Din minnesgåva gör stor skillnad. Kontakta oss 
på 010  – 199 33 00 eller lakareutangranser.se
Tack för att du hjälper oss att rädda fler liv.

PG: 90 06 03 – 2

när du vill synas i norra dalarna!

kontakta oss på 0251-43131 eller evylena@telia.com


