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Håll ut! Vi måste hjälpas åt!

Älvdalens kommun
informerar

Hjälp med att handla mat, hämta medicin eller låna hem böcker
Du som är äldre än 70 år eller tillhör en riskgrupp kan få gratis hjälp med utkörning av varor. 
Frivilliga resursgruppen, FRG, kör hem dina varor till dig tisdagar och torsdagar.

Orolig? Ring anhörigstöds telefonlinje för äldre och personer i riskgrupp för en pratstund.
Kontakt: 0251-313 00 (be om anhörigstöd), mån–tors kl. 09.00–12.00. Vi har tystnadsplikt.

Läget är fortfarande allvarligt med coronaviruset Covid-19
Livet ser annorlunda ut just nu. Tillsammans kan vi minska smittspridningen av coronaviruset. 
Gör det för att skydda dig och dina medmänniskors liv och hälsa:

• Alla har ett ansvar att följa myndigheternas råd – det är inte läge att slappna av.
• Firande och högtider kommer att se annorlunda ut – vi måste alla anpassa oss.
• Fortsätt tvätta händerna och håll fysisk distans.
• Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
• Är du 70 år eller äldre? Be om hjälp med att handla.

Älvdalens kommun kommun@alvdalen.se, 0251-313 00
www.alvdalen.se/coronavirus

Kontaktuppgifter
Apoteket kundtjänst  0771-450 450
Coop Idre 0253-200 78
ICA Supermarket Idrebua 0253-200 03
Coop Särna 010-747 48 00
Coop Älvdalen, helst via mejl: alvdalen.gem@coopmitt.se,  010-747 47 54 (kl. 08.00–10.00)
ICA Supermarket Olssons, helst via beställningsformulär:  
ica.se/butiker/supermarket/alvdalen/ica-supermarket-olssons-623/onlinehandel/, 0251-414 05
Levo Livs levolivs@gmail.com, 070-624 34 22
Idre Bibliotek 0253-315 12
Särna Bibliotek, stängt p.g.a. reparationsarbete
Älvdalens Bibliotek 0251-312 70
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Älvdalen

Med reservation för eventuella ändringar.

Vi har en sida på Facebook 
med information om kyrkans 
verksamheter. Välkomna att söka 
på Älvdalens församling.

Församlingsexpedition i Brittgården  Tel: 0251-431 40    
Måndag- fredag 10.00-14.00

www.svenskakyrkan.se/alvdalen

Diakonicenters Textilavdelning  Tel: 0251-431 65   

11.00  Gudstjänst i kyrkan. 
Theresia Palm, Gunilla Albertsdotter.

Bönsöndagen 
Söndag 17 maj

Kristi himmelsfärds dag 
Torsdag 21 maj
11.00  Gudstjänst i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Mait Thoäng.

Älvdalens kyrka hålls öppen vardagar dagtid, se hemsida och Facebook.

I detta nummer av AnnonsKullan annonserar vi endast våra 
gudstjänster.
Vi följer fortlöpande aktuella myndigheters rekommenaditioner 
och kan därför behöva ställa om övriga verksamheter.
För att följa vårt veckoprogram med övriga verksamheter 
kommer detta att uppdateras på vår hemsida och facebook 
varje fredag inför kommande vecka.

 Vi utökar också våra telefontider, 
 du når oss varje vardag kl 10-14.

Andakt med bön för Älvdalen och 
världen, onsdagar, torsdagar och 
fredagar i kyrkan kl 12.00

InformaTIon TIll 
kyrkogårdarnaS beSökare 

Tjällossningen resulterar i att gravstenar rubbas. 
En gravsten som riskerar att välta är en fara för 
besökare och för dem som arbetar på kyrkogår-
den. Om en gravsten ligger nedlagd behöver 
detta inte innebära skadegörelse utan oftast är 
det tjälen som har vält stenen eller kyrkogårds-
arbetarna som har lagt ned en farligt lutande 
gravsten. 

Det är gravrättsinnehavarens ansvar att rikta 
upp en lutande gravsten och att hålla grav-
platsen i värdigt skick. Gravlyktor o.dyl. ska ej 
förvaras bakom gravstenen då de riskerar att 
gå sönder och är i vägen i vissa arbetsmoment 
samt ger  området ett skräpigt och ovårdat 
intryck. 

Vattnet på kyrkogårdarna kommer att kopplas 
på så snart som möjligt när tjälen har gått ur 
marken. Tills dess så finns vatten att hämta i 
kranen på kojan vid Östra kyrkogården. 

Plantering av Penséer kommer att påbörjas 
under vecka 20 på de gravplatser som har 
gravskötselavtal. 

 Med vänlig hälsning
 Begravningsverksamheten 
 i Älvdalens församling

Fotspår i sanden

En natt hade en man en dröm. Han drömde att han gick längs en 
strand tillsammans med Gud. På himlen trädde plötsligt händelser 
från hans liv fram. Han märkte att vid varje period i livet fanns spår i 
sanden av två par fötter: det ena spåret var hans, det andra var Guds.

När den sista delen av hans liv framträdde såg han tillbaka på fotspå-
ren i sanden. Då såg han att många gånger under sin levnadsvandring 
fanns det bara ett par fotspår. Han märkte också att detta inträffade 
under hans mest ensamma och svåra perioder av sitt liv.

Detta bekymrade honom verkligen och han frågade Gud om detta. 
"Herre, Du sa den gången jag bestämde mig för att följa Dig att Du 
aldrig skulle överge mig utan gå vid min sida hela vägen. Men jag har 
märkt att under de allra svåraste tiderna i mitt liv har det funnits bara 
ett par fotspår. Jag kan inte förstå att Du lämnade mig när jag behöv-
de Dig mest.

HERREN svarade: "Mitt kära barn jag älskar dig och skulle aldrig lämna 
dig under tider av prövningar och lidande. När du såg bara ett par 
fotspår - då bar jag dig. 

Andreas Nerelius
Kyrkoherde

11.00  Gudstjänst i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Svenerik Blomgren, 
Gunilla Albertsdotter, barnkören.

Söndagen före pingst 
Söndag 24 maj
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Evy & Lena

                       Second-hand, Dalgatan 116A
Öppet: onsdag, torsdag, fredag kl 10-16

Stöd ÄlvdalensBaptistförsamlings ungdomsarbete och övrig verksamhet genom en gåva till 
Älvdalens Baptistförsamlings minnesfond PG 28 73 51-1, BG 125-9332. Tel. 0251-41281

Besök gärna vår hemsida  www.salemkapellet.se

Söndag 17/5  kl 11:00–12:00  Enkel pilgrimsvandring vid Salemkapellet 
  (vid regn hålls andakten inomhus).
Torsdag 21/5  kl 11:00–12:00  Kapellet är öppet för bön och andakt 
  på Kristi Himmelsfärdsdag. 
På grund av smittrisken är övriga samlingar inställda resten av terminen.

Fäbodkollo i Brindberg  2020
Team Stefan-fondens årliga fäbodkolloveckor har 
arrangerats i tio år. Med anledning av den rådande 
situationen med coronaviruset ställs årets 
fäbodkolloveckor in. 

Vi ser fram emot sommaren 2021
och tar nya tag då. 
Har du frågor? Kontakta 
Pege Andersson, 070-597 73 06

Arrangörerna för Team Stefan-fondens Fäbodkollo

Torsdag  14 & 21 maj  10-18
lördag 16 & 23 maj  10-14

070-252 55 17

Utplanteringsväxter

Välkommen!

Älvdalen, parkeringen mitt emot Biografen 

Särna, park. utanför Abris Sjö & Snö 

Idre, park. vid Turistbyrån

Betalning med Swish 
eller kontanter!

fredag  15 & 22 maj  10-12

fredag  15 & 22 maj  14-17

Sockenplan i Älvdalen 
Lördag 16/5 kl 13-15

dalakråkans skafferi

Välkomna!

Markus, 070-320 33 08 www.kryddjohan.se

Chark • kryddor • honung • kanelskorpor
finska delikatesser • piCkniCkkorgar 
torkat renkött • forbondekorv
norrlandstunnbröd  m.m.

Glöm inte att annonsera i nästa nummer 

av AnnonsKullan som delas ut 27 maj         
manusstopp fredag 22/5 

Tänkte ge er den senaste 
uppdateringen på antal smit-
tade, döda och drabbade i 
åldringsvården på grund av 
covid19. För antagligen sitter 
ni där hemma i stugorna och 
undrar och funderar på det 
här. Nej, förlåt oss att vi ralje-
rar lite om det här allvarliga 
läget, men hela världen håller 
andan och inget händer mer 
än att vi tvättar händerna och 
uppdateras om hur många 
nya smittade och dödsfall 
som viruset har orsakat. Inget 
botemedel än på ett tag. Det 
känns lite avslaget faktiskt. 
Inget roligt är på gång, och 
var det något på gång så är 
det inställt. Allting går på 
halvfart. Vi lyder Tegnell och 
håller två meters avstånd till 
varandra, spritar händerna 
och hoppas att vi ska klara 
oss från ett totalt utegångs-
förbud. För tack och lov får vi 
fortfarande vistas utomhus. 
Vi kan gå ut i naturen och ut i 
våra trädgårdar, och eftersom 
det inte ses med blida ögon 
om vi åker utsocknes, så blir 
vi där i våra egna trakter. 
Det har sina ”biverkningar” 
det med. Vi sitter där och ser 
oss omkring runt ”gård och 
stuva” (vi har kollat, stuva är 
inte bara att stuva makaroner 
utan även ett gammeldags 
ord för stuga, ifall nån undrar) 
och upptäcker att det saknas 
en liten bit golvlist, plast-
taket över verandan har hål, 
skåpluckorna i köket behöver 
verkligen torkas av ordentligt 
och så vidare, i all oändlig-
het kan det kännas som. 
Saker som blivit bortglömda 
eller inte hunnits med. Och 
trädgården…! Inte Ulriksdals 
slottsträdgård precis! Men 
nu när tiden finns så blir 
det ändå lite gjort. Ett och 
annat stopp blir det förstås i 
trädgårdspåtandet, som när 
man vaknar en söndagsmor-
gon och tänker sätta jord-
gubbsplantor, som nu visar 
sig stå översnöade i en balja 
där ute i det ”ljuvliga” försom-
marvädret. 

Kämpa!
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Sommarens träningsorientering 
i Älvdalen 

onsdagar kl 18.00

13/5, 20/5, 27/5, 3/6, 
12/8, 19/8, 26/8

Plats för tränings-OL 
hittar ni på vår hemsida.

www.alvdalsfoto.se

Grattis

AnnonsKullan delas ut av PostNord 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. 
Vid utebliven tidning, hör av er till:  070-2538457 eller evylena@telia.com

AnnonsKullan
Ansvarig utgivare: Evy Johansen
Tryck: STUART Print
Distributör: PostNord

Nästa nummer 

27 maj

   Säljes Student-
skylt?

Här får du 
personlig service.
Digitalt eller analogt 
foto spelar ingen roll.

Från 399:-50x70 cm 
vattensäker 

Naturpasset 
Västängskartan 

finns nu att köpa hos:

ICA Olssons  
 Älvdalens Sportcenter

Sportkullan

Alvdalens IFOK

damcykel 28 tum, hand-
broms, 3 vxl, nyservad, 
nytt bakhjul. 1000:-
Älvdalen 070-825 37 38

brUnnSbergSJÄgare
Ordinarie Årsmöte 
med Brunnsbergs 

jaktvårdsförening hålles 
i Bystugan Brunnsberg     

Söndag  24 / 5   kl 18 00
 Ärenden enligt stadgarna.      

Dagordning finns tillgänglig 
före mötet hos styrelsen.     

Välkomna, styrelsen     

Hjälp oss rädda 
lunchmackan
Tonfisken i din sandwich behöver hjälp. Den och många andra arter är 
överfiskade och drivs mot utrotningens rand. Vi på WWF har varit med 
och grundat Marine Stewardship Council som certifierar hållbart fiske. 
Så titta efter MSC-märket när du köper fisk och skaldjur och ta hjälp av 
vår Fiskguide som du kan ladda ner på wwf.se

Yellow
fin Tuna, M

exico ©
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Handla på elon.se
Hämta i butik.

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

AnnonsKullanAnnonsKullan -ditt lokala 
annonsblad-

Älvdalens IFOK-orientering

Älvdalens östra vvof s
årSJakTSTÄmma

2020-05-29 kl. 18.00
Plats: Älvdalens sporthall

Reg. av markägare/ 
fullmakter fr. kl. 17.00
Ärenden enl. stadgar.

Stadgeändring gällande 
markinnehav/jakträtt.

Inkomna motioner.
Anmälan av nya småvilts-

jägare samt nya och gamla 
älgjägare senast 2020-05-29.
Nya jägare antas vid stämman.

STYRELSEN

Hoppas din födelsedag 
blir lika härlig och kul 

som du är! Grattis på din 
dag min älskade, tokiga, 

roliga kompis!
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Älvdalens Sim- och Ishall
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simhall.ishall@alvdalen.se   0251-312 83
www.alvdalen.se

Ordinarie öppettider

Välkomna!

Morgonsim utgår!

Vi finns på Facebook, Älvdalens Sim- och Ishall

Måndag  Stängt
Tisdag  13.00-19.00
Onsdag  13.00-19.00 kvällssim 19.00-20.30
Torsdag   13.00-19.00 morgonsim 07.00-09.30
Fre, lör, sön  10.00-16.00

Välkomna åter tisdag kl 13.00 vecka 23!

Vecka 22 är simhallen stängd för 
underhåll och reparationer.

kristihimmelsfärdsdag 
21 maj har vi öppet kl 10.00-16.00

Just nu är det högsäsong på bygglovssidan och 
det är många som skickar in sina ansökningar nu. 
Därför vill kommunen uppmana dig att lämna in 
en komplett ansökan om bygglov. Om ansökan är 
komplett kan den handläggas snabbare och du kan 
få beslutet tidigare.

Har du frågor eller funderingar?

Kika gärna in på www.alvdalen.se/bygga-bo-miljo 
eller maila oss på kommun@alvdalen.se

Älvdalens kommun         
                                           informerar

Komplett bygglovsansöKan 

Älvdalens Kommun
Box 100
796 22 Älvdalen
0251 313 00 
kommun@alvdalen.se

Älvdalens kommun         
                                     

öppet HUs på lantvillan

Älvdalens Kommun
Box 100, 796 22 Älvdalen
0251 313 00  kommun@alvdalen.se

trädgårdsvägen 4
tisdag den 19/5 kl 13.00-15.00

Vad vill du göra när du blir stor? 
Vi vänder oss till ungdomar i åldern 16-25 år.

Träffa oss coacher och få information 
om vår verksamhet.

  SMF på Mora Folkhögskola 
  (studiemotiverande folkhögskolekurs)
  Praktik
  Studier
  CV
  Coachning
  Allmän info om arbetsmarknad/jobb.

•

•
•
•
•
•

Vi bjuder på fika.
Välkommen!

Arbetsmarknadsenheten bjuder in till

För anmälan och info:
ann-louise.danehorn@alvdalen.se  
alt. 0251-312 72 

SOMMArBOKeN På ÄLVDALeNS BIBLIOTeK

Älvdalens kommun
             Informerar

15/6 – 30/8 2020

Snart är det dags för sommarboken igen! 
Biblioteket ordnar träffar och aktiviteter under 
sommaren som vänder sig till dig mellan 8 – 12 år. 
Alla får vara med. Det kvittar hur lite eller hur mycket 
du läser.

Farsor & Morsor på byn (Nattvandrarna)

Swish:  1235400742 • Bankkonto:  8166-1, 694278255-5
Tack för ditt stöd till ungdomar i Älvdalen!
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Såg & Kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910

Butiken är fylld med allt 
för skog och trädgård!

Gräsklippare 
prisex. Stihl Rm2.0Rt

3990:-

TILLSAMMANS 
25 ÅR

FÖR KVINNORS 
RÄTTIGHETER WWW.KVINNATILLKVINNA.SE

DIN GÅVA KAN VARA EN ANNAN 
KVINNAS RÄDDNING FRÅN VÅLD       
      SWISHA 90 18 003

Sockenplan i Älvdalen 
Lördag 16/5 kl 13-15

dalakråkans skafferi

Välkomna!

Markus, 070-320 33 08 www.kryddjohan.se

Chark • kryddor • honung • kanelskorpor
finska delikatesser • piCkniCkkorgar 
torkat renkött • forbondekorv
norrlandstunnbröd  m.m.

Älvdalens Färghandel
Dalgatan 89, Telefon: 0251-41800

Öppet: vardagar 9-17 (lunch 12-13), lördag 10-13
www.alvfarg.se
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AnnonsKullan 
ditt lokala annonsblad!

Tryckt på bestruket papper - 
för syns skull...

boka din annons redan idag!
Tel: 0251-431 31, 070-253 84 57

mail: evylena@telia.com

nästa nummer delas ut

27 maj 
manusstopp fredag 22/5

Mejla gärna frågor och idéer till ollesblogg@fiskarheden.se

Fiskarhedens Trävaru AB   |   0280-59 30 00   |   fiskarheden.se

NYHETER OCH TANKAR FRÅN SKOGEN OCH SÅGEN

Med sikte mot  
stjärnorna
Vi fick som stolt sponsor en pratstund med våra duktiga 
skidskyttar Johanna Skottheim och Malte Stefansson. Årets 
säsong överträffade alla förväntningar med Johannas topp-
resultat på 4:e plats i världscupen och Maltes SM-guld. Båda 
tar nu klivet upp i A-landslaget.

– Det betyder nystart och motivation. Mängdmässigt förändras 
inte träningen så mycket men byggstenarna blir lite annor-
lunda och kvaliteten spetsas ytterligare, säger Johanna.

Målet för kommande säsong är för Johanna att få till en  
högre lägstanivå medan Malte siktar på världscuppremiär.

Skogens betydelse är stor för dem båda, här spenderas 
mycket tid främst genom träningen förstås. För Johanna 
som kommer från Transtrand innebär skogen harmoni, lugn 
och energi. Malte är uppväxt i Oxberg och har alltid haft  
skogen varmt om hjärtat.

– Skogen kan ge så fina naturupplevelser med växter, djur, 
ljus, skugga, ljud och tystnad, säger Malte.

– Fiskarheden är viktig för hela bygden. Hembygden är viktig 
för mig och jag åker hem så ofta jag kan, avslutar Johanna.

Läs hela intervjun på fiskarheden.se/nyheter-blogg

Tel. 0251-100 66
Följ oss gärna på  våra sociala medier 
för dagar och öppettider framöver!

Nu när världen är upp och ner så får vi tänka i nya banor! 

Sommarblommor, 
krukor, jord och 
trädgårdsdetaljer!

Floran öppnar en filial  hemma i  Gåsvarv (gamla affären)

Kristihimmelsfärd 
Torsdag 21/5 kl 11 -16 

blomstar vi upp med 
ett riktigt fint sortiment!

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

0251-597330

Välkommen till Bolisthelgen

Extra öppEt
Kristi himmelfärdsdagen  9-15
Fre 22/5  7-17,   Lör 23/5  9-14

Utomhusveckor på Bolist!

Just nu har vi extra bra erbjudande 
på fönster, dörrar och uterum.

Dags att pyssla om gräsmattan...
hos oss hittar du allt du behöver!

När slitstyrka och 
snabb etablering är 
viktig. Bäst i Test

Mycket låga närings-
krav, även vid torra 
skuggiga lägen

Exklusiv med 
sortegenskaper 
som kräver färre 
klippningar. Utmärkt 
läkningsförmåga samt 
mycket god vinterhär-

dighet. Passar bra till 
robotgräsklippning.


