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AnnonsKullan - för dig som vill annonsera i norra Dalarna och södra Härjedalen.
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Vi bjuder på kaffe och bullar under mötena.

Mycket välkomna till en intressant kväll önskar

Företagarna, Vision 2021, Idre Himmelfjäll och Idre Sameby 
bjuder in till informationsmöten 

i Älvdalen, särna, idre och Grövelsjön!

Tid och plats för dessa informationsmöten:

Tisdag den 19 januari kl 19.00 i Salem i Älvdalen
Onsdag den 20 januari kl 19.00 i Särna Församlingshem
Torsdag den 21 januari kl 16.30 i Bystugan i Grövelsjön
Torsdag den 21 januari kl 19.30 i Kulturhuset i Idre

företagarna i Älvdalen, företagarna i särna-idre-Grövelsjön, Vision 2021, idre Himmelfjäll och idre sameby

Företagarna informerar om aktuella frågor.

Vision 2021 presenterar sin lägesrapport. Projektet har en målsättning att skapa 
100 nya arbetstillfällen i Älvdalens kommun fram till år 2021.

Idre Sameby informerar om planerna för sápmi Lodge på idre Himmelfjäll.

Idre Himmelfjäll informerar om de aktuella planerna på ett flertal nya större 
investeringsprojekt i den fortsatta utvecklingen av anläggningen. 
möjligheter för ett lokalt engagemang och lokalt samarbete presenteras.

-
-

-
-

Caroline Backlund

Nyöppnad hårsalong 
som jobbar med ekologisk hårvård

Villavägen 44 (ingång Ängesvägen)

Telefon: 0251-10411

Midsommar
163 dagar kvar   
till

Nästa nummer av AnnonsKullan

manusstopp fredag 22/1
27 januari   

Fredag 22/1 
kommer jag till

Älvdalen 11.00-18.00
(mitt emot biografen)

Hjärtligt Välkomna!
Även beställningar per telefon: 

070-752 06 14

Vinnare av mopeden:
Peter Svedlund
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Älvdalen
Torsdag 14 januari
9.00-12.00  öppna förskolan i Brittgården. /Terminstart/
18.30-20.00  öppet samtal om liv och tro utifrån oss själva och martin   
    Lönnebos frälsarkrans. i Brittgården. 
   samtalsledare: inga Persson. /Terminstart/

Söndag 17 januari
11.00   Gudstjänst i Älvdalens Kyrka. 
   inga Persson och Christina Wermelin elgbro.

Måndag 18 januari
10.30-11.30   Vagga gunga gå i Brittgården.  
10.30-13.00   sopplunch i Brittgården.  
13.00   missionskretsen i Brittgården. 
15.15-16.45  måndagskul i Brittgården. /Terminstart/

Onsdag 20 januari
11.00   andakt i tallbacken.  
   Ulf Jonsson och Christina Wermelin elgbro.

Torsdag 21 januari
9.00-12.00  öppna förskolan i Brittgården.

Söndag 24 januari
18.00   musikgudstjänst i Älvdalens Kyrka. /Se separat annons/
   Ulf Jonsson och Christina Wermelin elgbro, elisabeth sjödin.

Måndag 25 januari
10.30-11.30   Vagga gunga gå i Brittgården.  
10.30-13.00   sopplunch i Brittgården.  
13.00   Kyrkliga arbetskretsen i Brittgården. 
15.15-16.45  måndagskul i Brittgården.

Åsen 
Söndag 17 januari
14.00   nattvardsgudstjänst i Åsens Kapell. 
   inga Persson och Christina Wermelin elgbro.

Tisdag 19 januari
11.00   Åsens syförening i Knutsstugan i Åsen.

Evy & Lena

Med reservation för eventuella ändringar.

Diakonicenters Textilavdelning tel: 0251-431 65 
måndag 12.00-20.00,  tisdag-torsdag 08.00-16.00

Församlingsexpedition i Brittgården tel: 0251-431 40 
måndag, onsdag-fredag 10.00-12.00

www.svenskakyrkan.se/alvdalen

Om man saknar inspiration, 
vad gör man då? Man googlar 
såklart. ”Google…Inspiraton..
Bilder”. Då får man till exempel 
upp en bild på ett par strumpor. 
Mönstrade med katter i 
glasögon. Och nu flödar det 
till. Texten rinner fullkomligt 
ut från kroppen och ner på 
pränt. Eller inte! Lite irriterad 
för att inte fingrarna börjar 
glöda mot tangentbordet av 
kattstrumporna så upptäcker 
man att man stavat fel. 
”Knspiration”. Ganska lustigt 
är ju att google den här gången 
inte har en enda invändning 
mot den här sökningen. Det är 
ju annars mer regel än undantag 
att man får upp förslag ”menade 
du…” när man faktiskt menar 
just exakt det man skrivit. 
Men nu tyckte den alltså att 
”knpiration” var ett heeelt okay 
ord att söka på, och tyckte 
sålunda också att mönstrade 
knästrumpor skulle inspirera till 
stordåd. (Här suckar vi lite och 
tar en klunk vin..) Inspiration 
är ju hett eftertraktat, alla vill 
känna sig inspirerade. Speciellt  
så här i början på ett helt nytt år 
och allt. Vare sig det gäller att 
skriva en pytte, pytteliten text, 
komma igång med träningen, 
rusa med glädje till jobbet, stå 
på händer eller lära sig arabiska. 
Man måste få lusten till att sätta 
igång. Var den sen kommer 
ifrån är ju så olika. Ofta kommer 
den från andra människor. Det 
kan också vara en artikel man 
läser i en tidning som gör att 
man ”får tummen ur..” så att 
säga .  Eller så kan det vara ett 
par mönstrade knästrumpor. 
Var man nu hämtar den ifrån är 
som sagt olika, men vi hoppas 
att ni hittar er egen energikälla, 
att ni kanske också blir någons 
inspirationskälla, och att det nya 
året blir ett bra år för var och en.  
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  Uthyres

Tack
Grattis

Grattis vår charmiga kille, 
vårt älskade barnbarn, 

våran prins 
Gabriel Estenberg

som fyller 21 år 16 januari.
Tänk vad tiden går Gabriel 
fyller 21 år. Du vet väl om 
att du är värdefull, att du 

är älskad för din egen skull, 
att ingen annan är som 

du!!! När åren gått och du i 
AnnonsKullan tittar bland 

alla namn du även
Gambelmumun Marita 

Gambelmoufar Stig hittar 
Grattiskramar i massor.

Lycka till med skolan i Malmö.

   Säljes

   Sökes
man på 62 år, rar, glad, 
ärlig bor i Älvdalen, bil 
och körkort. söker kvinna 
(ålder spelar ej roll) helst för 
hållande, rar, glad, ärlig. 
intressen: natur, promenader, 
shoppa, marknader, hyra 
stuga, mysiga hemmakvällar, 
dans, bio, bilturer, äta god 
mat, fika ute.
tel. 070-386 78 49   

1:a Evertsberg 
ledig fr. 14 mars
fräsch enrumslägenhet 
38 kvm vid kapellet i 
evertsberg uthyres. 
Kan ev. hyras möblerad. 
Hyra 2750:-/månad. 
tel. 072-5039945

ISBORRAR
UHr rantanen 115 mm  
600 kr
normarK Lazer 1  110 mm  
500 kr
Båda isborrarna i nyskick.
tel. 070 - 317 14 26

STorT TAcK 
till Montessoris Luciatåg 

som kom till 
Tallbacken och "Lussade" 

för alla boende.
Det var många ögon som 

tårades. Det var så vackert.
Vi skickar en STor kram 

till er alla.

AnnonsKullan delas ut till hushåll i Älvdalen, Särna, Idre, 
Sälen. Lillhärdal, Våmhus och delar av Mora, samt till fö-
retag i Älvdalen, Mora, Orsa och Sveg. Finns även att läsa 
på olika näringsställen i Älvdalen, Mora och Orsa. 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

stöd ÄlvdalensBaptistförsamlings ungdomsarbete och övrig verksamhet genom en gåva till 
Älvdalens Baptistförsamlings minnesfond PG 28 73 51-1 tel. 070-6851994

Besök gärna vår hemsida  www.salemkapellet.se

Sön 17/1   11.00  Gudstjänst med ”Spa för själen”. Monica Kimstål.
Ons 20/1   13.00  Dorkas ”Bön för kristen enhet”.
Sön 24/1   11.00  Gudstjänst ”Kallade att förkunna Guds storverk” Monica Kimstål.

iessn til café & second hand 
    öppet:   tisdag - fredag 10-16

Vi söker vikarier till: hemtjänsten, särskilt boende, LSS-
verksamhet och hälso- och sjukvården

arbetstiden är schemalagd, vilket kan innebära tjänstgöring 
dagar, kvällar, helger samt nätter. ange i ansökan på vilken/
vilka orter Du kan arbeta. Körkort är ett krav för tjänstgöring 
inom hemtjänsten och hälso- och sjukvården.

Kompetenskrav:  Undersköterskeutbildning eller annan 
utbildning som vi bedömer lämplig. för hälso- och sjukvården 
legitimerad sjuksköterska.

                Sista ansökningsdag 2016- 02- 29

ansökan skickas till: Älvdalens kommun, Vård- och omsorgs-
förvaltningen, Box 100, 796 22 Älvdalen,  
eller via mail till: kommun@alvdalen.se

                           Upplysningar lämnas:
Särskilt boende/ Älvdalen:  0251-312 56, 0251- 314 88                                        
Särskilt boende/ Särna:  0251- 311 15
Särskilt boende/ Idre:  0251- 311 15  
Hemtjänsten / Älvdalen, Särna och Idre: 0251- 312 59,
0253-315 40
LSS och socialpsykiatri:  0251-314 73
Hälso- och sjukvården:  0251-314 43

SEMESTERVIKARIER

Älvdalens kommun
        Vård- och omsorgsförvaltningen söker

till Älvdalen, Särna och Idre under sommarmånaderna 2016

Måndagar
Vagga Gunga Gå  kl 10.30 – 11.30 
Sånger för små barn med föräldrar.
Öppna förskolans lokal är öppen för lek kl 9.00 - 10.30
Måndagskul kl 15.15 – 16.45  för dej i åk 1-6.

Tisdagar
Ungdomsgrupp kl 17.00 – 19.30

Torsdagar
Öppen Förskola kl 9.00 – 12.00 

Konfirmanderna börjar 21 jan. kl 15.30-17.30

                  Välkommen till Brittgården
                         önskar Malin, Ulf, Clas, Christina

Våren i Brittgården

För info. ring: 
0251 43151

www jojons.com

Ved 700:- vid köp av 4 kbm

Pellets 6-8 mm  832 kg                
                                   2300:- 

tel. 070-267 84 27  
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Älvdalens Simhall 

Simhallen stängd 11/1-15/1 p.g.a. underhåll och reparationer.

Ordinarie öppettider från lördag 16 januari
Måndag stängt
Tisdag 13:00-19:00
Onsdag 13:00-19:00, vuxensim 19.00-20.30
Torsdag 13:00-19:00, morgonsim 07.00-09.30
Fredag 10.00-16.00
Lördag 10.00-16.00
Söndag 10:00-16:00

Vårens kursverksamhet med start 19 januari
Minisim 2-3 år, simlekis 4-5 år, simskola från 6 år.
Vuxensimskola från 16 år.
Anmälan fr.o.m. 13/1 på telefonnr: 0251-312 85

Varmt välkomna!
Kontakta oss:  
Tel: 0251-312 83   Webb: www.alvdalen.se
E-mail: simhall.ishall@alvdalen.se

Pris: 150 kr kaffe och kaka ingår samt medlemskap i Wäsa ff.
Under 18 år: 100 kr.
Biljett beställs senast 31 januari hos:
Catarina sjödén 070-298 45 79
Helena nyberg 070-562 21 58

för 12:e året i rad bjuder Wäsa fritidsförening 
in till knytkalas och dans i Väsa Bystuga

Lördag den 6 februari 2016
Kl 19.00-02.00

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

VÄLKOMMEN TILL
HOTELL ÄLVDALEN!

Snowrider presenterar: 

CANONBALLRUN 2016
After Skoter  

på Hotell Älvdalen
23 Januari

Kom och kolla in  
veteranskotrarna!

KL. 18-21 AMERIKANSK BUFFÉ  
199:- inkl. entré. Boka bord!

KL. 22-02 MUSIKUNDERHÅLLNING  
entré 80:-, 18 år leg

LOCAL HEROES
DIGISTREAM & HOTELL ÄLVDALEN PROUDLY PRESENTS:

THE LOCAL ABILITIES [ NÄSET ]    

MECAINIAX [ MÄRBÄCK ]   

EURO GLIDERS [ ÖSTÄNG ]    

BLACK PITCH [ STORBROTT ]   

BY THE WAY [ KLITTEN ]

EL TOTTOJO & DJ DAVIDODA  [ ÅSEN ]  

LED HILL [ BLYBERG ]   

METAL DUCKS [ HOLEN ]    

SONIC MINDS [ BRUNNSBERG ]  

ROADRUNNERS [ KÅTILLA ]   

JONNY CARTONG [ KYRKBYN ]  

EN TVÅDAGARS MUSIKFESTIVAL  
PÅ HOTELL ÄLVDALEN  

FREDAG 29/1 & LÖRDAG 30/1-2016  
KL. 21.00-02.00   

ENTRÉ: 1 DAG: 150.-  
EL. 2 DAGAR 250:-  

Förköpbiljetter för 2 dagar finns nu  
till försäljning på Hotell Älvdalen!

LÖRDAGAR  
I RESTAURANGEN!

 
16/1 KL. 18-21   
TAPAS  199:-  

23/1 KL. 18-21
AMERIKANSK BUFFÉ 199:- 

(After Skoter)

30/1 KL 18-21 
FESTIVALMAT 

(Local Heroes)

6/2 Restaurangen  
abonnerad hela kvällen

Örjasv. 10 Mora. Tel 0250-71000, 0253-10176

www.moraglas.se

0250-

Sven Larssons
Herrekipering

Dalgatan 146, Älvdalen tel. 0251-10058 

raBatt på 
SkInnHAndSkAR
100kr

50%
vinterjackor

RABATT 

KVarVaranDe

Barn under 18 år kan ringa Bris på 116 111. Vi finns också på bris116111.se

NÄSTAN VAR FJÄRDE ANMÄLD MISSHANDEL 
HANDLAR OM VÅLD MOT BARN

Stöd vårt arbete. Smsa bris50 till 72909 och 
ge 50 kr eller besök bris.se


