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Olssons

Öppet 
Alla dagar 8–21 

Priserna gäller V20 t o m 22/5-16. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.Priserna gäller V20 t o m 22/5-16.

 Fläskfi lé   
Danish Crown. Ursprung 
Danmark.   Ca 570 g.     
Jfr pris 49:90/kg.   
Max 2 köp/hushåll.  

Danish Crown. Ursprung 

 Lingongrova, 
Guldkorn   Pågen.   
500 g.     Jfr pris 20:00/kg. 
  Max 1 köp/hushåll.     

 Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

 Lingongrova, 

 
Minst 

25% 
rabatt

 /st 

superklipp

Minst 
25% 

rabatt

   10k   

 Läsk   Coca-Cola.   2 liter.   
Gäller Coca-Cola Regular 
och Coca-Cola Zero. 
  Jfr pris 5:00/liter + pant 2 kr. 
  Max 2 köp/hushåll.     

 Läsk

 
Minst 

25% 
rabatt

 +pant 

superklipp

Minst 
25% 

rabatt
 +pant 
   10k   

Frukt- och 
gröntmarknad   
 ICA. Spanien, Italien, Holland, 
Elfenbenskusten.   40-325 g. 
Ekologiska körsbärstomater, Röd 
chilipeppar, Grillsallad, Mogen 
mango.     Jfr pris 30:77–250:00/kg. 
  Max 4 köp/hushåll.  

 
Minst 

25% 
rabatt

 /st 

superklipp

Minst 
25% 

rabatt

   15k   
 Fetaost  
 ICA.   150 g. 
  Gäller ej ekologisk.   
Jfr pris 100:00/kg.        

Rakfalu    
Siljans Chark. 1 k  g.      
Jfr pris 100:00/kg.      
Max 2 köp/hushåll.  

 Fläskfi lé

   49  90 
 /kg 

4990
/kg

Rakfalu 

 
Minst 

25% 
rabatt

 /st 

superklipp

Minst 
25% 

rabatt

Frukt- och 

   10k   
 /st 

10k10k   29  90 
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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

Älvdalen
Onsdag 18 maj
11.00   Andakt i Tallbacken.
   Ulf Jonsson och Christina Wermelin Elgbro.
14.00   Må-Bra-kören i Brittgården, Alfhild Sehlin. 

Torsdag 19 maj
9.00-12.00  Öppna Förskolan i Brittgården.
18.30-20.00  Öppet samtal om liv och tro utifrån oss själva och Martin   
   Lönnebos Frälsarkrans, i Brittgården. 
   Samtalsledare: Inga Persson.

Söndag 22 maj
11.00   Gudstjänst i Älvdalens Kyrka.
   Ulf Jonsson och Mait Thoäng.

 Måndag 23 maj
10.30-11.30   Vagga gunga gå i Brittgården. /Terminsavslutning/
11.30-13.00   Sopplunch i Brittgården. /Terminsavslutning/  
13.00   Missionskretsen i Brittgården. /Terminsavslutning/

Onsdag 25 maj
9.30-10.30   Sång med dagbarn i Tallbacken.
   Clas Elgbro och Malin Pettersson Lindgren. 
14.00   Må-Bra-kören i Brittgården, Alfhild Sehlin.

Torsdag 26 maj
9.00-12.00  Öppna Förskolan i Brittgården. /Terminsavslutning/
 

Söndag 29 maj
18.00   Gudstjänst i Älvdalens Kyrka.
   Inga Persson och Alfhild Sehlin.

Måndag 30 maj
13.00   Kyrkliga arbetskretsen i Brittgården. /Terminsavslutning/ 

Onsdag 1 juni
11.00   Andakt i Tallbacken.
   Ulf Jonsson och Christina Wermelin Elgbro. 
14.00   Må-Bra-kören i Brittgården, Alfhild Sehlin. /Terminsavslutning/

Åsen 
Söndag 22 maj
14.00   Gudstjänst i Åsens Kapell.
   Ulf Jonsson och Mait Thoäng.

Tisdag 24 maj
11.00   Åsens Kyrkliga Arbetskrets i Knutsstugan i Åsen.

Har det firats pingst helgen 
som var? Firas det nuförtiden? 
Pingstdagen infaller alltid 
femtio dagar efter påskdagen, 
men sedan annandag pingst 
inte längre är en röd dag så 
känns det som pingstfirandet 
hamnat lite i glömska. Stora 
händelsen den gångna 
helgen var istället Eurovision 
songcontest. Förvånande 
hög kvalitet på årets låtar 
kändes det som. Har man inga 
åsikter om musiken så kan 
man alltid diskutera kläder 
och spektakulära effekter på 
scenen. Ja mycket olika slags 
framträdanden och klädstilar 
var det. Som alltid var det några 
som redan i förväg fått utstå 
en del kritik gällande klädval. 
Som den lilla flickan i den 
jätteförstora klänningen. Men 
hon hade ju varit förutseende 
o satt på sig lite fint under 
också så till sist slet hon 
resolut av sig den där felsydda 
jättedressen. Men hon växer 
väl i den. Så hade vi veganen 
som verkligen gått ”all in” och 
klätt sig i färgglada rosetter 
och toppat det hela med ett 
par vippiga antenner. Kanske 
skulle Frans ha tjänat på att ha 
nåt  liiiite glamorösare  under 
moccajackan istället för den där 
solkiga vita tröjan han haft nu 
i flera månader. Det är ju ändå 
schlagerfestivalen! Den riktiga 
Grand finalen fick vi ju sen 
vara med om när det röstades. 
Där hade en del verkligen inte 
sparat på krutet när det gällde 
att sticka ut! Och röstningen 
var härligt snabb och effektiv, 
för första gången på länge så 
tittade vi på hela programmet. 
Från början och ända till slutet 
där förhandstippade Australien 
slutligen puttades ner från 
tronen av Ukraina som önskade 
fred och kärlek till alla. Vi får 
väl hoppas att hennes önskan 
slår in. 
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AnnonsKullan delas ut till hushåll i Älvdalen, Särna, 
Idre, Sälen. Lillhärdal, Våmhus och delar av Mora, 
samt till företag 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

Tors 19/5      11.30  Lunch.
Sön 22/5 11.00  Burmesisk gudstjänst.
Tors 26/5      11.30  Lunch.
Sön 29/5 11.00  Gudstjänst.

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

Fredag 27/5 
kommer jag till

Älvdalen 11.00-18.00
(mitt emot biografen)

Hjärtligt Välkomna!
Även beställningar per telefon: 

070-752 06 14

Vill Du vara med du som är 8-10 år?

Kollot är gratis!
Anmäl dig senast 30 maj till: 
Salem Box 67, 796 22 Älvdalen
alvdalens.baptistforsamling@telia.com
Upplysningar: Pege Andersson tel: 0251- 311 42

Team Stefan – fonden inbjuder till

Fäbodkollo i Brindberg  2016
(begränsat antal platser)

28 juni - 3 juli 
1 - 6 augusti

Fira med oss!
Lördag 28 maj | Kl 11-14

                     M
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Öppet hus i fabriken
Vi bjuder på fika, aktiviteter och en 
spännande inblick i vår knivtillverkning.

Varmt välkommen till Östnor 
Bjäkenbacken 4, 792 95 Mora

Öppet: Mån-Fre 09.00-19.00, Lördag 10.00-16.00, Söndag 11.00-15.00

Dalgatan 101
79230 Älvdalen
tel 0251-32032
Välkomna!

FJÄRIL

extra öppet i sommar!

Varje tisdag och fredag efter-
middag kommer nya plantor.

      Under studenten öppnar vi extra tidigt!
Ni kan redan nu beställa blomsterbuketten!

Älvdalens Kommun
informerar

FREDAGSHÄNG i SALEM
Börjar du sexan eller går 
på högstadiet i höst och är
•Nyfiken på livet
•Sprallig och lekfull
•Fikasugen eller hungrig
•Frågvis om Gud och kyrkan

Välkommen på 
Fredagshäng i Salem 

en gång i månaden
18:30 – 21:30 

med start 2 september
Ledare: Helena Wiklund, 
Kersti Vikström 
Tel: 0251-41281, 072-7211460

Massor av Nyinkommet i butiken!

Välkomna!
Öppettider:
Mån-Fre 10-18
Lunch 12-13

Tygaffär

Dalgatan 79 Tel. 0251-41900

-mer än bara tyg-

Passa på att fynda!1/2 priset  

VAxDUKAr 
55:-/m

på alla hiSSgArdiner
    (100-180 breda)
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  Uthyres

Grattis

   Säljes

Guldbröllop

Födda

möten
BRUNNSBERGSJÄGARE   

Ordinarie åRSMÖTE 
med Brunnsbergs 

jaktvårdsförening hålles i 
Granubergskojan   

Brunnsberg  
SÖNDAG  29 / 5   kl 18 00

Ärenden enligt stadgarna 
+ en extra fråga om anslutning 

till  Hjortskötselområde.  
Dagordning finns tillgänglig 

före mötet hos styrelsen.  
Välkomna, styrelsen

Näsets JVF årsmöte 
tors 2/6 kl 19 i bystugan. 

Ärenden enl stadgar.
Nya jägare anmäl t 

G Wallin, 070-3799637, 
el A Barke, 070-5418532, 

senast 1/6.
Arrendeutbetalning 
1/9 kl 18 i bystugan. 

Jaktlagsmöte 1/9 kl 19 i bystugan.
STYRELSEN

ÅrSMöTe 
Mångsbodarna Tennängets Fäbodlag

Söndag 29 maj kl 15.00 
Vasaloppskontrollen Mångsbodarna. 

Sedvanliga förhandlingar.

Välkomna!

Älvdalens IF Skidor 
inbjuder alla medlemmar till 

årsmötesförhandlingar för 
säsongen 2015-2016

Plats:
Lokalen 13 juni kl. 19.00
Ärenden enligt stadgarna.

Handlingar finns på kansliet 
fr. o . m 2016-06-06

Eventuella motioner ska vara 
kansliet tillhanda senast 30 maj.

Efter avslutade förhandlingar, bjuder 
föreningen på enklare förtäring.

Varmt välkommen!

Kallelse till 
årsmöte

åsens Jaktvårdsförening 
kallar delägarna till 

Årsmöte
Söndag 29/5 2016 kl. 18.00

i åsens bystuga
Ärenden: Enligt stadgarna.

Nya Älgjägare anmälan senast 
vid årsmötet.

Övriga senast den 1:a Augusti
Anmälningsavgift 300:- 

insättes på
Plusgiro nr. 507927-2
senast den 1:a Augusti

Välkomna !
Styrelsen

Älvdalens Östra 
Viltvårdsområde
åRSSTÄMMA

2016-05-29 kl 17.00
Plats: Lokalen

Ärenden enligt stadgarna.
Anmälan av nya småviltsjägare 
senast 2016-05-28.
Småviltsjägare anmälan till 
ordföranden och älgjägare 
till respektive jaktledare. Nya 
jägare antas vid årsstämman. 
Årsmötesprotokoll finns 
tillgängligt hos ordföranden 
samt sekreteraren senast 10 
dagar efter årsstämman.

Styrelsen

Den 21 maj firar
Mumun och Moar

Guldbröllop
Grattis
önskar

Arvid och Seth

Kyrkofullmäktige 
kallas till sammanträde 
i Brittgården, Älvdalen 

Tisdag 31 maj 2016 
klockan 19 00
Ärenden: bl.a. 

Årsredovisning 2015
Älvdalen 2016-05-11 

Peter Egardt
Ordförande

Tack
Ett hjärtligt varmt Tack till 
alla mina goa vänner som 
med blommor, presenter, 
penninggåvor, sång & tal 

gjorde min 80-årsdag till ett 
oförglömligt minne för livet. 
Lyckan var att se så många 
glada människor omkring 

sig. Ett stort Tack till våra tre 
flickor Ann-Marie, Monica, 
Viveka - ni är guld värda. 

Tilda och Cecilia som sjöng 
så vackert. Stig Danielsson 
för den fina hyllningsvisan. 

Pannrumsgänget för den 
underbara musiken. Jessica, 
Lina, Peter, Hannah, Max 

kökspersonalen. 
Min make Stig som hjälpte 
mig att genomföra festen 

i Loka Bystuga.
Tusen Tack allihop!

PS Håkan Estenberg värd. 
Kjell Nyström med sina 
uppslag och historier.

Marita Olsson, Rot

Välkommen vårt älskade 
barnbarn Ellen

Grattis Emma & Tomas 
till eran prinsessa

Ulla &Torbjörn
Lisa & Jan

Hjärtliga gratulationer 
till prins Carl Philip och 

prinsessan Sofia.
Vi önskar prinsparet 

och det nyfödda barnet 
allt gott.

Renate Thedens och 
Jürgen Puck, BlumenPuck.

Audi A6 Quattro 
årsm. 2005,  23300 mil
Pris: 31000:-
Tel. 070-3215270

Älvdalens SKG skidskytte
inbjuder alla medlemmar till  

ÅRSMÖTE
Torsdag 16 juni kl 18.00 

i Sporthallen
Välkomna!

Nyrenoverat rum med 
kokvrå i biografen.
Två trappor upp.
Uthyres till skötsam person.
Tel. 070 598 8 84

Tisdagar & Torsdagar kl 10-17
070-252 55 17

Försäljning av
Utplanteringsväxter

Välkommen!

Älvdalen, parkeringen mitt emot Biografen 

Nu kan du enkelt betala 
din radannons med Swish!

0702538457
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EMMAS OPTIK AB
Leg. optiker med kontaktlinsbehörighet.
Dalgatan 100 A • Tel: 0251-30200

SEMESTErSTÄNGT

Öppet:
Mån-Fre 10-17, Lunchstängt 13-14
Övriga dagar och tider efter tidsbokning.

vecka  23, 27 och  32

SOMMArSTÄNGT FrEDAGAr 
  vecka 24 - 31 (öppet vid behov)

Vi önskar alla en skön sommar!

Älvdalens Kommun
informerar

Torsdag         26

Torbjörn Dofs, Wasabedden, Anders Norin, 
KnutsBygg, ErJa, Byggvaruhuset, Asfalt och Mark, 

Mixtrum, Älvdalsbygg, Älvdalens Måleri, 
Såg & Kedjeservice, Maserfrakt, Bilkompaniet, 

Älvdalsfrakt, HedData, RV Electro, Midroc, 
Älvdalsfönster, Villys Gräv, Kjell Halvarsson Bygg, 

Erikssons Buss, Jan Rytters VVS, Synums AB, 
Tord Perssons Bygg, Bennys Mark, 

Westling Skogsentreprenad, Mats Karlsson, 
Rovswaiders, Dalbergspojken

Ett stort TACK 
till våra sponsorer!

ICA Supermarket Olssons, 
Siljan, ICell, Skistart, Rindi, 

Besparingsskogen, Byggmäster

Bygga nytt Bygga om ?
Certifierad Kontrollansvarig
Byggkontroll Lars Åke Holmqvist
Uppdrag i hela Dalarna och Härje-
dalen,  072 715 83 85
larsake.holmqvist@gmail.com
byggkontrollnorr.se

Onsdag 25 maj 
Samling vid Sockenplan kl 11.30

Anmälan senast 23/5 till: 
Sonja,10608    Britta, 51032

Välkomna!

Älvdalen

Hemlig  
resa 

Månskensutflykt till älven
Onsdagen den 18 maj kl 20.00 

träffar vi Lars Lindås vid Västängs båtplats. 
Där bjuder vi på kaffe, smakar krabbelurer 
och hoppas på att få se någon uggla mm.

Är det någon som vill ha skjuts så hör av er till 
Lena Norin 070-3910733

Välkomna!

Fäbodutflykt till Skärklitt
Torsdagen den 9 juni

Tipspromenad och lotterier
Vi bjuder på korv och kaffe

Samling på Sockenplan kl. 9.30 
De som vill ta en promenad till Skärklitt samlas 

vid Östängs Kompani kl 8.30
Rolf Olander är vandringsledare.

Välkomna!

Höstutflykt till Okbodarna.
Fredagen den 26 augusti 

blir det guidad rundvandring i Okbodarna. 
Erik Åsberg och Rolf Olander tar oss på en mycket 

kulturell tur genom fäboden. 
Vi bjuder på fika.

Samåkning från Sockenplan kl. 10.00 den 26 augusti.
Välkomna!

Klipp ur och spara annonsen!

1 av 3 får cancer. 
Men alla drabbas.
Bli månadsgivare i dag. Gå in på cancerfonden.se 
eller ring oss på 020-59 59 59.
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Öppettider
Mån-Fre  9.00-17.00
Lunch 12.30-13.30 Välkomna!

Dalgatan 108 A, Tel. 0251-43075  www.erja.se

• Försäljning
• Reservdelar
• Tillbehör
• Service
• Reparationer

Mån - ons - fre  kl. 08.00 - 17.00. Lunchstängt kl. 12.00 - 13.00. 
Övrig tid ring: 070-648 33 43, Håkan Öjmar kl. 08.00 - 20.00

Mossvägen 20, Örjastäppan, Mora • 0250-174 00
OBS! Nya öppet-

tider i butiken

Monterat och klart! Ring för fri offert!  

MASEN TAK AB
Anders: 070-641 63 48

DAX FÖR TAKBYTE!
TAKBYTEN • PLÅTSLAGERI• BYGGSERVICE

Skorstenshuv • Hängrännor • Skorstensbeslag • Takstege 

Snörasskydd • Fönsterbleck • Vindskivebeslag • Ränndalar

DAX FÖR TAKBYTE!
           Anlita ett proffs för ditt tak. Vi är inte dyrare, bara bättre.

M
O
R
A

Contura 35 låg med 
omram ning i sober 
svart eller blank vit 
plåt och glastopp. 
Rabatten gäller både 
gjutjärns- och glas-
lucka.

Med högt placerad 
brännkammare och 
mycket generösa glas 
blir känslan av öppen 
eld mer levande.

Just nu! är ett bra tillfälle att välja braskamin, vi har bra erbjudanden på fl era populära 
modeller. Vid samtidigt köp av valfri Contura kamin (gäller hela sortimentet) och Premodul 
skorsten lämnas 2.500:- rabatt på skorstenen. Det fi nns alltså möjlighet att 
spara upp till 6.500:-! 
Kampanjpriser t.om. 19 juni 2016. 

Läs mer om kampanjen på contura.se, där hittar du fl er modeller.

Ingår i

MADE IN SWEDEN       M
A

D
E

 IN
 SW

EDEN       MADE IN
 S

W
E

D
E

N
 

Ord. pris 18.600:-

JUST NU 14.600:-

Ord. pris fr 21.300:-
JUST NU fr. 

18.800:-
Spara 

4.000:-
Spara 

2.500:-

Scanna koden med 
din smartphone och se 
fl er kampanjmodeller!

C
on

tu
ra

 3
5,

 lå
g

C
on

tu
ra

 7
50

Välkommen hem till värmen

Contura 860T 
Ord. pris 20.500:- 

JUST NU 18.500:-.

SPARA 2.000:-

Contura i5, dubbellucka

Contura i5, panoramalucka

Contura i5
Ord. pris 13.100:-

JUST NU FRÅN 
11.600:-
Spara 
1.500:-

Mysvärme för 
sommartider!

SPARA
upp till

6.500:-

Nästa 
nummer

1 juni

manusstopp
fredag 27/5
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Björkved & Blandved 
enligt era önskemål.
all ved är avverkad under vintern 15/16

Minst 15 kubik = FrI FrakT
     (inom 12 mils avstånd från Älvdalen)

Ved i Blyberg
Beställ din ved nU

Finns även möjlighet till delbetalning.

Kjell 076-800 89 96

Öppet mån-fre 9-18Välkomna!

Anemon XL

Kudden vars storlek och 
konstruktion ger bra support, 
är bekväm och omfamnande.
Testad av kiropraktor.

Mått 65x90

Fårskinn ”patch mix”
                      60x200

extra
pris

på

DEALER LOGO

Keine Kompromisse – därför kan du inte köpa STIHL och VIKING 
var som helst. Välkommen in till oss experter.

Erbjudandet gäller t.o.m 2016-08-31. 
Med reservation för tryckfel.

stihl.se

ORD PRIS 
5.690:-

NU  
3.990:-

VIKING GRÄSKLIPPARE
MB 2 RT
Med bioklippning återförs viktiga 
näringsämnen till gräsmattan.
• Bioklipp
• Självgående

TÄNKT GRÖNT NÄR
DU TÄNKER TRÄDGÅRD

Såg & Kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910

LUNCHBUFFÈ
Varje dag
- Alltid minst två rätter 89:-

KONFERENS
Pris från 250:-/pers

CATERING
Hämta själv eller vi levererar 
direkt till dig.

BRÖLLOP
Vi hjälper Er gärna med en 
av de största dagarna i ert liv

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

VÄLKOMMEN TILL OSS!

I RESTAURANGEN:

Fredag 20/5 FREDAGSMYS
Ört- & citrusmarinerad kyckling-
filé m. grönsaksris 139:-
Grillad röding och dillslungad 
potatis 169:-
Lördag 21/5 TEMABUFFÈ
Vårbuffé 179:-

Fredag 27/5 FREDAGSMYS
Lövbiff med Hottis bea och  
pommes 149:-
Flundra m. rökt lax, spenat och 
med pressad potatis 169:-
Lördag 28/5 TEMABUFFÈ
Asiatiskbuffé 179:-
 

Med reservation för  
eventuella ändringar

Bl
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m
 i 
Ä
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a
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n
s 

K
ö
p
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a
n
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 lö
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ig
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inbjuder till årets
Karnevalståg

Söndag 19/6 kl 15:00

Gör något kul med kompisgänget, eller �rman. 
Ni kan presentera klubben och er verksamhet.

Vuxna eller barn är lika välkomna
Priser till de tre populäraste ekipagen.

Anmäl er senast 17/6 till
alvdalenskopmangata@gmail.com

se även info på vår facebooksida

Älvdalens Köpmangata
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FlugFiskets dag

årets flugfiskenyheter
spön, rullar, linor, kläder, vadare m.m.

grillen är igång 

hela dagen!

Vi binder flugor för Österdalälven.
Föredrag om flugfiske i Montana och Älvdalen.

Ribbholmsvägen 26 • 79631 Älvdalen • Tel. 0251-12344 • www.alvdalenfiske.se

Äntligen är den långa väntan över!!!
FiskepReMiÄRen i ÖsTeRdalÄlVen firar vi med...

Reducerade priser i butiken.
Vinn fina flugfiskeprylar skänkta av våra leverantörer.

på Älvdalens Fiskecenter
lördag 21 maj kl 09.00 - 18.00

gOLF

www.alvdalensgk.se

nyBörjArkurS
4 - 5 juni

Kursen börjar på lördag kl 15:00 
vid träningsanläggningen vid 
Porfyrgården (klubbor finns 
att låna) och avslutas under 
söndagen.
Moras nya PrO Tony Haugen 
håller i kursen.
Kostnad: 1595 kr för senior 
och 1000 kr för junior.
I detta ingår grönt kort 
efter avslutad kurs samt fritt 
medlemskap i Älvdalens GK 
under ett år.

     Homiatriker
May-Britt Hermansson
Tel. 076-7621433

•Massage •Medial Healing
•Örtmedicin och mineraler
•Kranio Sakral behandling - 
en mjuk metod där man
rättar till små felställningar 
som påverkar hela kroppen.

Jag finns i Älvdalen! 
Bondgårdsvägen 1

Välkomna!

23 år i branschen!

Medial healer!

Du behöver inte ”lära dig att leva med” 
din ångest, din stress, din oro eller värk. 
Låt mig hjälpa dig! Få kontakt med 
dina guider och dina nära på andra 
sidan, se tidigare liv...Jag kan även rena 
hus och platser från dåliga energier.

Älvdalen

anordnar BUSSRESA  
till Carl Larssongården i Sundborn

Onsdag 8 juni  
Pris 500:- 

Bussresa, fika, 
buffélunch, 
guide ingår.Avresa från Sockenplan 

(Nordeaparkeringen) kl 9.00
Anmälan och betalning senast 26 maj.
till: Kerstin tel. 10310, 070-917 0271 
       Erik tel. 41260, 070-674 4378

Bankgiro 2462-1701 (kom ihåg avs.)

Alla välkomna 

till en trevlig dag!

Midsommar
44 dagar kvar   
till

©Roland Bilar

Hedra minnet av en
närstående med en gåva 
till demensforskningen.

Givarservice, tel: 020-30 11 30
PG: 90 11 19-8, BG: 901-1198
www.alzheimerfonden.se
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Högläsningsklubben och  Sommarboken
Bibliotekets sommartävlingar 

för barn och unga upp till 16 år.
Högläsningsklubben är för barn

som läser tillsammans med förälder och 
Sommarboken är för dig som läser själv.

Så här gör du:
1. Hämta ett häfte på ditt bibliotek och skriv    
    namn och telefonnummer.
2. Läs fem böcker,
    själv eller med en vuxen.
3. Skriv ner författare och titel.
4. Skriv eller rita något om varje bok.
5. Lämna in på ditt bibliotek senast 31augusti.
    (Du kan lägga häftet i boklådan om 
     bibblan är stängd.)

Fina bokpriser finns att hämta 
för alla som deltar!

Glöm inte bort att be om längre 
sommarlånetid på dina böcker! 

Dags aTT boka hÖsTens 
TiDer i kommunens 
iDroTTsanläggningar.
Önskemål ska vara kommunen tillhanda, på anvisad 
blankett, senast den 1 juni.
För mer information och blankett, se kommunens 
hemsida, alvdalen.se/fritid, eller ring 0251-313 00.

kultur & Fritid 

Älvdalens kommun
                Informerar

Sommarens öppettider  
  1 juni – 31 augusti  

Tisdag: 10-15   
Onsdag:  12-18   
Torsdag:  12-18  
Fredag:  10-15  

www.alvdalen.se

biblioTeken i älVDalens 
kommun erbJuDer:

älVDalens biblioTek

Simhallen har stängt för reparation 
och underhåll v.22

sommarsimskola mån-tors v.24 och v.25.
Det går bra att  anmäla sig till sommarsimskolan 
fr o m 30 maj.

älVDalens simhall

älVDalens sporThall
Vi vill påminna om, att efter säsongens slut, 
lämna tillbaka alla passerkort och nycklar som är 
utkvitterade.
Just nu håller vi på att byta passersystem vilket gör 
att passerkorten blir obrukbara och behöver bytas ut 
mot ”taggar”.
Dessa kommer att kunna kvitteras ut i kommunens 
kontaktcenter efter att ni erhållit en bokad tid.
Fr o m höstterminen kommer även bokning av tider 
ske via kommunens kontaktcenter.

Idrott för alla
Hur kan vi skapa förutsättningar så att alla som vill kan hålla på med idrott? Idrotten är en viktig arena 
för integration, hur kan föreningslivet i Älvdalen bidra?

Välkommen till en kväll där vi diskuterar idrottens utmaningar och möjligheter.

Ni kommer att få träffa:

Amir Azrafshan arbetar som integrationskoordinator för Dalarnas Idrottsförbund och SISU Idrottsutbil-
darna. Amir kommer under kvällen att berätta om sin syn på integration och idrottens betydelse.

David Bergström, distriktidrottschef, kommer att belysa den nya svenska idrottsmodellen.

Ing-Marie Bergman presenterar planerna för ett leaderprojekt.
 - Hur kan en bra integration gynna föreningslivet? Hur kan vi tillsammans hjälpas åt att skapa me-
ningsfulla fritidssysselsättningar för våra barn, ungdomar och nyanlända? 

Vi bjuder på kaffe/te och smörgås och vill därför gärna ha er anmälan. Meddela oss om ni har speciella
önskemål angående kost.

Datum/tid Torsdag 2 juni 2016, kl 18.00.

Plats Loftet i Älvdalens kommunalhus.

Anmälan Senast måndag 30 maj till maria.thorstensson@alvdalen.se, uppge namn och
 förening. 

Frågor Maria Thorstensson, 0251-312 81, maria.thorstensson@alvdalen.se
 

Välkommen!

Idrott för alla
Hur kan vi skapa förutsättningar så att alla som vill kan hålla 
på med idrott? Idrotten är en viktig arena för integration, 
hur kan föreningslivet i Älvdalen bidra?

Välkommen till en kväll där vi diskuterar idrottens utmaningar 
och möjligheter.

Ni kommer att få träffa:

Amir Azrafshan arbetar som integrationskoordinator för Dalarnas 
Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Amir kommer under 
kvällen att berätta om sin syn på integration och idrottens betydelse.

David Bergström, distriktidrottschef, kommer att belysa den nya 
svenska idrottsmodellen.

Ing-Marie Bergman presenterar planerna för ett leaderprojekt.
- Hur kan en bra integration gynna föreningslivet? Hur kan vi 
tillsammans hjälpas åt att skapa meningsfulla fritidssysselsättningar 
för våra barn, ungdomar och nyanlända?
Vi bjuder på kaffe/te och smörgås och vill därför gärna ha er 
anmälan. Meddela oss om ni har speciella önskemål angående kost.

Datum/tid  Torsdag 2 juni 2016, kl 18.00.
Plats  Loftet i Älvdalens kommunalhus.
Anmälan  Senast måndag 30 maj till 
 maria.thorstensson@alvdalen.se, 
 uppge namn och förening.
Frågor  Maria Thorstensson, 0251-312 81, 
 maria.thorstensson@alvdalen.se

Välkommen!
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6

100% återvunnen jord

Gör vår-fint
upp till -50% 
på utvalda 
lampfötter & skärmar

GLÖM INTE 
MORS DAG 29/5 

HITTA 
PRESENTERNA PÅ 

elkedjan.se/morsdag

89:-

Villa Classic gräsfrö

149:-
 Köp tre för

Nyhet
Trädgårdsbelysning från Oriva, enkelt 
att göra själv, lyser vackert året runt.

Bahco Sweden Rock Limited Edition är verktyg med attityd! 
Verktyg som specialdesignats för festivalen är den klassiska 
skiftnyckeln, skruvmejslar, griptänger samt en såg. 
• Upplagan är begränsad och säljs enbart hos utvalda leverantörer. 
Vinn ViP-biljetter till årets festival! 
kom in så berättar vi mer! BAhcO goes rock’n roll

info@byggv.se

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

Tel. 0251-597330
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Välkomna!

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

Kom och prova:  
MTB , Standard & Elcykel

Cykelkväll!
torsdag 26 maj  kl 17-19

Massor av cyklar utrullade
på baksidan av Sportcenter

Vi bjuder 
på fika!

Vid regn inställt!
Följ oss gärna på 
Facebook och Instagram

Bli medlem i Cykelklubben så får ni alltid 10% på cykeltillbehör i butiken!

MTB-kurs 
mellan 18-19
med bland annat 

fixa punka, kedjebrott 
och andra tips och råd.

Anders informerar om nyheter i    
           Sportcenterloppet 
Ni som anmäler er under kvällen 
får en t-shirt på köpet!

Mari Olsson är här för att inspirera och svara på 
frågor om  Ocr/hinderbane-loppet 
som går av stapeln för första gången 
Torsdag 11 aug 
under Musik&Motor

 SPORTlOPPIS

©Roland Bilar
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Som grovavfall räknas till exempel möbler, kylskåp, 
vitvaror, däck, TV-apparater, metallskrot och farligt avfall.   

Inför insamlingen, tänk gärna på detta:
Den här insamlingen är ett komplement till er återvinnings-
central (ÅVC), vilket innebär att vi har begränsat med 
plats för avfallet. Större mängder grovavfall får man därför 
själv transportera till ÅVC:n eller beställa hämtning enligt 
ordinarie taxa.

Avfallet lämnar ni till oss när vi är på plats, och bara på 
de ställen som anges här nedan. Övriga tider, när vi 
inte åker runt och samlar in, lämnar ni grovavfall till er ÅVC.

Väl mött på plats och välkomna!

NU KOMMER VI OCH HÄMTAR DITT GROVAVFALL

Har ni några funderingar så tveka inte att höra av er till NODAVA, tel. kundservice 020-55 27 00.

LÖRDAG 21 MAJ 2016
ORT PLATS TID
Åsen        Bystugan 08:00-09:30
Evertsberg Bygdegården 10:30-11:30
Blyberg Bystugan Ring för hämtning!
Rånäs Gamla ÅVS:en  Ring för hämtning!
Hållbovallen Gamla ÅVS:en Ring för hämtning!
Nornäs Badplatsen 09:30-10:30
Tyrinäs Vid bagarstugan Ring för hämtning!
Lövnäs Korsningen Sälenvägen 11:15-12:00
  /Nornäsvägen 

Älvdalen

ÅVC  -Återvinningscentral för grovafall m.m
ÅVS  -Återvinningsstation för förpackningar & tidningar
CUS  -Central uppsamlingsplats för avfall

ÄLVDALEN - Tennvägen SÄRNA - Industriområdet IDRE - Dalsbovägen ind. område

Måndag 10-18 Måndag 12-18 Måndag stängt

Tisdag 10-18 Tisdag stängt Tisdag 10-18

Onsdag 10-18 Onsdag 13-16 (1 maj-31 aug) Onsdag stängt

Torsdag stängt Torsdag stängt Torsdag 13-16

Fredag stängt Fredag stängt Fredag stängt

Lördag, se nedan Lördag, se nedan Lördag, se nedan

Lördag 13-16 Lördag 9-12 Lördag 13-16

ÖPPETTIDER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALERNA:

Första helgfria lördagen i varje månad året om, samt även tredje lördagen i varje månad 1 maj-31 aug

Dag före röd dag stänger vi kl 16

LÖRDAG 28 MAJ 2016
ORT PLATS  TID
Grövelsjön Skoterparkeringen  Ring för hämtning!
Storsätern ÅVS, reningsverket  08:00-08:30
Flötningen ÅVS OBS*  10:30-11:00
Drevdagen Korsning norr om Borgåbron  12:00-13 00                                                           
Gördalen CUS  08:00-08:30
Tjärnvallen Mitt i byn  Ring för hämtning!
Mörkret CUS  09:30-10:00
Fjätervålen Nedanför skidbacken  11:30-12:00
Storfjäten CUS  Ring för hämtning!
Lillfjäten Restaurangen i korsningen  Ring för hämtning!
Öjvassla CUS  Ring för hämtning!

* Kör inte in till ÅVS:en innan våra bilar kört in!

Idre-Särna
Grövelsjön

www.nodava.se


