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AnnonsKullan - för dig som vill annonsera i norra Dalarna och södra Härjedalen.
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Olssons

Priserna gäller V25 t o m 26/6-16. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

Glöm inte att de gamla 20- och 
50-lapparna blir ogiltiga efter 
den 30/6. Passa på att handla 
för dem eller sätt in dem på 
ditt ICA-bankkort här hos oss.

 Färsk 
Kycklingfi lé  
 Kronfågel. 
Ursprung Sverige.   
Ca 925 g.   Naturell.   
Jfr pris 69:00/kg.    
Max 2 köp/hushåll.  

 Färsk 
Kycklingfi lé
Kronfågel. 
Ursprung Sverige.   
Ca 925 g.   Naturell.   
Jfr pris 69:00/kg.  
Max 2 köp/hushåll.  

 
Minst 

25% 
rabatt

/kg  

superklipp

Minst 
25% 

rabatt

   69k   

Handla andra varor 
för minst 200ª  

så får du 3 kg färskpotatis

Handla andra varor 

så får du 3 kg färskpotatis

 
Minst 

25% 
rabatt

  

superklipp

Minst 
25% 

rabatt

   1k   
/st

 Rädisor i knippe   
Nederländerna.   150-220 g.
  Klass 1.   Jfr pris 3:00/kg.    
Max 3 köp/hushåll.  

 Matjessill   Klädesholmen.   200 g.     
Jfr pris 26:67/kg utan spad.   Max 1 köp/hushåll.     
 Matjessill Klädesholmen.   200 g.     

 
Minst 

25% 
rabatt

  

superklipp

 3  
för

Minst 
25% 

rabatt

   10k   

   15k   
 /st 

15k15k
 Vispgrädde, 40%   
Arla Ko.   5 dl.     
Jfr pris 30:00/liter.    
Max 2 köp/hushåll.  

Öppet
Midsommarafton 8–16

Midsommardagen 10–21
Övriga dagar 8–21 

Välko� en 
ti�  vår nya 
manue� a 
delidisk!
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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. 070-6851994

Besök gärna vår hemsida  www.salemkapellet.se

Sön 26/6 15.00  Pilgrimsvandring. Nattvard vid Månstastugan.
  17.00  Konsert i Salem med Jörgen Näslund.
Sön 3/7 11.00  Gudstjänst, Rune Andreasson.

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

Med reservation för eventuella ändringar.

Diakonicenters Textilavdelning
har Semesterstängt

 v. 26-31
Öppnar igen 8 augusti kl. 12.00
Välkommen åter hälsar Annika

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

www.svenskakyrkan.se/alvdalen

Älvdalen
Midsommarafton
Fredag 24 juni
15.00   Musikgudstjänst i Evertsbergs Kapell.
   Ulf Jonsson och Christina Wermelin Elgbro.
   Kapellkören. Ulrika Estenberg - flöjt.

Midsommardagen
Lördag 25 juni
18.00   Musik i Midsommarkväll i Älvdalens Kyrka. /Se annons/

Söndag 26 juni
13.00   Fäbodgudstjänst med dop i Loka-Risberg.
   Ulf Jonsson och Christina Wermelin Elgbro.

Torsdag 30 juni
18.00   Kvällsmässa i Älvdalens Kyrka.
   Ulf Jonsson och Alfhild Sehlin.

Lördag 2 juli
18.00   Helgsmål i Ärnäs. /Medtag kaffekorg/
   Ulf Jonsson och Alfhild Sehlin.

Söndag 3 juli
11.00   Gudstjänst i Älvdalens Kyrka.
   Ulf Jonsson och Alfhild Sehlin.

13.00   Fäbodgudstjänst i Skärklitt.
   Ulf Jonsson och Alfhild Sehlin

Onsdag 6 juli
11.00   Andakt i Tallbacken.
   Ulf Jonsson och Alfhild Sehlin.

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

Ja vad tror ni? Blir det en 
varm midsommar i år? Eller 
får vi vara tacksamma om det 
åtminstone blir plusgrader. 
Det vore ju så skönt att få 
slippa vinterjacka, regncape 
och gummistövlar en gång 
och verkligen svassa runt i 
klänning och blomsterkrans 
som på drömbilderna om en 
äkta svensk midsommarafton. 
Tänk att äta knaprig 
knäckemacka till sillen, torka 
sig om munnen med torra 
servetter. Slippa vrida ur 
regnvattnet ur duken innan 
man sätter sig till bords. Hoppa 
runt till tonerna av ”små 
grodorna”, inte för att försöka 
hålla värmen och få liv i sina 
stelfrusna fötter, utan bara för 
att det är så fantastiskt roligt!!
Meteorologerna tar det säkra 
före det osäkra och lovar 
(som vanligt) ingenting 
bestämt, men de tycks tro 
på lite värme i alla fall. Vi 
får väl se. Slår inte den ljuva 
midsommardrömmen in så 
får vi dränka våra sorger och 
besvikelser framför teven, 
som nu visar fotbolls-EM i 
Frankrike för fullt, och hoppas 
att svenska landslaget får oss 
på glatt humör igen. Det jublas 
och buas i var och varannan 
stuga, och hela Sverige 
stannar liksom av lite grann. 
Midsommar blir det trots allt, 
vare sig det är em eller dåligt 
väder så Glad midsommar på 
er alla! 
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Frilufts- och Fäbodgudstjänster
Älvdalens församling 2016

Hedbodarna
Helgsmål   Lördag  18 juni kl 18.00

Loka Risberg
Fäbodgudstjänst  Söndag  26 juni kl 13.00

Ärnäs kyrkogård
Helgsmål   Lördag  2 juli kl 18.00

Skärklitt
Fäbodgudstjänst  Söndag  3 juli kl 13.00

Rämma
Fäbodgudstjänst  Söndag  10 juli kl 13.00

Risberg
Fäbodgudstjänst  Söndag 17 juli kl 13.00

Näsets bystuga
Ekumenisk gudstjänst  Söndag 24 juli kl 11.00

Nornässätern
Fäbodgudstjänst  Söndag 24 juli kl 14.00

Ryggåsstugan, Blyberg
Kvällsandakt med musik  Onsdag 27 juli kl 18.00

Billingbodarna
Fäbodgudstjänst  Söndag 31 juli kl 13.00

Ribbåsen
Fäbodgudstjänst  Söndag  7 aug. kl 10.00

Brindberg
Fäbodgudstjänst  Söndag  7 aug. kl 13.00

Hållberg
Fäbodgudstjänst  Söndag 14 aug. kl 13.00

Björnberg
Fäbodgudstjänst  Söndag 21 aug. kl 13.00

Anna och Lasse bjuder på kaffe.

Missionskretsen ordnar kaffe.

Fäbodlaget ordnar kaffe.

Försäljning av kaffe

Åsens tempererade utomhusbad i Älvdalsåsen
Öppet från 

24 juni t o m 14 augusti 
Öppettider: Alla dagar 11.00- 19.00

Biljettpriser:  
Familjekort 500: -
Vuxna  30: -/dag
Barn 7-15år 20: -/dag
Barn 0-6 år gratis

Kioskförsäljning: Glass, läsk, 
godis, varma smörgåsar mm

         Hjärtligt välkomna!
Auvin ekonomisk föreningKontant betalning

Jag heter Alfhild Sehlin och har under våren börjat 
arbeta i Älvdalens församling som kantor och 
diakoniassistent. 
Tyngdpunkten kommer att ligga på det musikala i 
olika sammanhang som gudstjänster, körer m.m. 
Älvdalens Musikal-kör har sjungit under våren 
och hade premiär 1 maj, där hela gänget, med 
härliga barn, gjorde en strålande insats! 
I Må-bra-kören sjunger vi mycket och gärna ur 
vår svenska sångskatt - för man mår ju bara så 
bra av att sjunga! 
Varannan vecka är jag på Furuvägens boende. 
Där sjunger vi tillsammans. Ibland följer goa 
Sol-Britt med mig dit. 
Jag har också glädjen att få gratulera er som 
fyller 90 år eller mera med en blomma. 
Syföreningarna gjorde en liten resa i mitten på 
maj till Sälen och hälsade på Elisabeth Sjödin, 
min företrädare. 
Arbetskretserna har 70-årsjubileum i år. Det 
kommer vi att uppmärksamma under hösten.

Det är fantastiskt att kunna ha ett jobb där man 
kan kombinera de saker som man värdesätter här 
i livet: kyrkan, musiken, människor och naturen - 
för vi ses kanske på någon av fäbodgudstjänsterna 
i sommar? 

           Jag önskar Dig Guds välsignelse!

                                                       Alfhild

AnnonsKullans                                                 

       Sommarblad

1 & 22 juni, 6 & 20 juli och 3 augusti
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Tack

Nu kan du enkelt betala 
din radannons med Swish!

0702538457

Tack alla barn och föräldrar 
i Förskoleklassen Höjden 

för det här läsåret.
Tack också för blommor 
och presenter i samband 

med avslutningen.
Ha nu en riktigt 
trevlig sommar!

Kramar från Eva, 
Marie och Yvonne

Tack!

 Bättre sent än aldrig.
Ett varmt Tack till er 
som gratulerade mig 

på min 80-årsdag, ingen 
nämnd och ingen glömd.

Musk-Inger

Torsdag 30/6 kl 11-18
ICA-parkeringen

Tel. 070-685 53 51

Fiskbilen

Tjär tokk ållerijoup så 
gratulired mig å 90-årsda'n 

4 juni, og stelld til iett 
trivligt kalas min goutt jätå 

i bystugu jär i Åsbym!

Siri Staffan

Diamantbröllop i år 
tänk vad tiden går 

Herman och Gerd Jansson 
Älvdalen.

Diamantbröllop

   Vasaloppsarenan
Du är VIKTIG för bygden, bosatt och/eller äger en fastighet 
längs Vasaloppsarenan där Vasaloppsföreningen Sälen-
Mora arbetar med ett marksäkringsprojekt. Projektet rör 
marksäkring mellan Sälen och Mora rörande Vasaloppet 
arrangemang vinter som sommar men även utifrån Året-
runt perspektivet så att vi kan utveckla vår arena för ett 
hållbart liv i vår vackra bygd.
Därför bjuder vi in er till ett informationsmöte där vi 
presenterar projektet och där ni har möjlighet och tid för 
frågor och synpunkter.

   Tid och plats
Måndag 4 juli, klockan 18:30-20:30, Tjärnhedens idrottsplats   
                        (sträckan Berga by-Älvdalsrået)
Tisdag 5 juli, klockan 18:30-20:30, Evertsbergs Bygdegård                         
                        (sträckan Älvdalsrået-Vasslan)
Onsdag6 juli, klockan 18:30-20:30, Oxbergs skola 
                        (sträckan Vasslan-Hökberg)
Torsdag 7 juli, klockan 18:30-20:30, Vasaloppets Hus 
                         (sträckan Hökberg-Mora)

   Vi kommer att informera om:
 Projekt ”Arena 365” (Vasaloppsarenan)
 Vasaloppsarenan idag
 Hur formar VI tillsammans framtidens 
 Vasaloppsarena för vår bygd
 Möjliga lösningar

Känner du någon som du tror 
berörs eller kan vara intresserad, 
får du gärna bjuda in dessa personer 
till informationsmötet.

        Välkomna!
Anders Holmberg, Arenachef Vasaloppet, 
projektägare, 070-620 24 07, 
anders.holmberg@vasaloppet.se

Mats Backman, projektledare

Inbjudan till informationsmöte

Vasaloppsarenan Sälen-Mora

www.vasaloppet.se

•
•
•

•

Musik i 
Midsommartid

med 
Jörgen Näslund 

och vänner
Salem 26/6 kl 17.00 

Kollekt

ÅrsmöTe 
Karlsarvets vvof 

fredag 1 juli kl. 19.00 
i Karlsarvets bystuga 

Ärenden enligt stadgarna. 
Ev nya jägare anmäler sig 
till ordförande före mötet. 

Välkomna 
styrelsen

   Säljes
ELDHUS störöse timrad 
4x4 m m veranda, trägolv, 
inredning
Tel. 0253-10158

Tinyfonden startades till minnet av 
Linus Nallgard.

Linuskorset (som står för framtidstro)  på 
fotot, säljes till förmån för fonden. 
Läs mer  på www.tinyfonden.se

Tinyfonden, länsförsäkringar konto 9023-320489
Annelie 070-760 35 18  •  Agneta 076-108 41 41

Hyr FLyTVÄST      10:-/dygn

Hyr PARTyTÄLT 1500:-/3 dygn

Räddningstjänsten
Brandstation

Älvdalen
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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

19/6 Fikabuffe, ponnyridning, 
musik av Pannrumsgänget.
10/7 Ponnyridning
21/8 STORLOPPIS

Kvällsöppet 18-22
30/6 Rovswaiders kommer,  
ponnyridning 
21/7 Rovswaiders kommer

JÄLL-LOPPIS i LOKA
SöndAgAr 

från 19/6 tom 21/8 

utom v. 32 då öppet 
torsdag 10.00-15.00(                    )

Kavelgris, tunnbröd och bondsmör.

Följ oss på facebook: Lokas Jäll Loppis

Spara annonsen! Välkommen!

Ä
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- 
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ll Älvdalens Simhall 

Sommaröppettider i Simhallen
Midsommarafton stängt
Midsommardagen 10:00-16:00
Från v.26
Måndag 10.00-16.00
Tisdag 13:00-19:00
Onsdag 13:00-19:00
Torsdag 13:00-19:00
Fredag Stängt
Lördag Stängt
Söndag 10:00-16:00

Sommaraktiviteter i Älvdalens Sim- och Ishall
v.26 onsdag Livräddningsdag
v.27 torsdag Vollybollturnering
v.28 tisdag Smålagsturnering i fotboll
v.29 tisdag Pingisturnering
v.30 onsdag Grill- och chillkväll med Freddan
v.31 tisdag 5-kamp

Varmt välkomna!
Mer information: www.alvdalen.se/fritid 
tel: 0251-312 83 eller e-post: simhall.ishall@alvdalen.se

Vi har även lekcentret öppet hela sommaren under 
simhallens öppettider.

Torsdag 23/6 
kommer jag till

Älvdalen 11.00-18.00
(mitt emot biografen)

Hjärtligt Välkomna!
Även beställningar per telefon: 

070-752 06 14

0251-10700

Vi önskar 
alla våra kunder 

en riktigt härlig sommar!!!

Maria Mari & Fanny

I sommar och fram emot hösten kommer vår 
efterlängtade Mari Olsson att finnas på salongen.

Begränsade öppettider under sommaren 
( finns säkrast på salongen på eftermiddagarna )

Stängt v 31

Onsdag 22/6
Tisdag   28/6
Fredag   1/7

070-252 55 17

Försäljning av Utplanteringsväxter

Välkommen!

Älvdalen, parkeringen mitt emot Biografen 

kl 10-17

12-17Öppnar 1 juli

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

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
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öppettider: mån-Fre 10.00-18.00, Lördag 10.00-15.00, söndag sTängT

Dalgatan 101
79230 Älvdalen
tel 0251-32032
Välkomna!

Hos oss 
kan Ni  beställa 

BLOMSTER-
ARRANGEMANG

till Bröllop 
och Begravning.

FJÄRIL

OST från Holland
Presentartiklar
Lunchcafé

Blommor
Plantor
Delikatesser

Vi önskar alla kunder 
 Glad Midsommar!

Öppet mån-fre 9-18

kuddar, täcken, filtar, 
polyetermadrasser,

 samt mycket mer som kan 
behövas under sommaren!

Hos oss hittar ni

Midsommarafton 

STÄNGT!

Välkomna!
Nästa nummer av AnnonsKullan 

6 juli
manusstopp fredag 1 juli
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Lokalt odlade. Säljes i 15-lit. lådor.

Älvdalen, mitt emot Biografen

Ring gärna för beställning!
Tel. 076-2121588/Peter           www.sollerojordgubbar.se

Hela sommaren!
Varje torSdag från 23/6

Varje måndag från 27/6
kl. 17.00-17.30

Tel. 0251-10240

Från 1 augusti 
finns jag i nya lokaler 

Hos Lotta, Dalgatan 106

Semesterstängt! 
1-31 juli

Välkomna alla gamla och nya kunder!

     Gullan

GLASSKIOSKEN  
Här hittar ni glass från  

RÄTTVIKSGLASS, fika, kaffe & läsk 
Öppettider from 27/6 

MÅNDAG - SÖNDAG KL.11-20 

À LA CARTE  
from 27/6 startar våran  

sommarmeny. 
MÅNDAG - ONSDAG  

KL. 17.30-21.00 
LÖRDAG KL. 17.30-22.00 

(Köket stänger kl. 21.00) 
BOKA BORD!

TREVLIGA TORSDAGS-
ERBJUDANDEN 

Torsdagar i juli kommer ROCK-
TROLLET och hälsar på och 

på kvällen serverar vi:  
HUSETS BURGARE INKL. DRYCK 

FÖR 169:-, BOKA BORD!

FREDAGSGRILL MED 
TRUBADUR - 249:-,  

BOKA BORD!

1/7 Anders Rothman med vänner 
8/7 Christer Bergman 

15/7 Anders Rothman med vänner
22/7 Gustav mä komp
29/7 Christer Bergman

5/8 Wiik & c/oDalgatan 77 • 0251-105 00  
 www.hotellalvdalen.se

SOMMAR PÅ HOTTIS!

såg & Kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910

Röjsågar

FS 460

 9190:-

Inkl. trimmer 
och röjklinga!

FS 410

  7290:-
ord. pris 8290:-
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Välkomna in!

Nu har vi 
underkläder 

från Trofé

Dam & Herrstorlekar, 

flera färger

995:-

Dalgatan 71 Älvdalen • 0251-10450
info@backlundsskor.se • www.backlundsskor.se 

Ett flertal alternativ har utretts avseende anläggningens kapacitet att spilla vatten förbi dammen samt att det spill 
ska kunna ske på ett säkert sätt. Det alternativ som valts innebär att:
- befintliga flodutskov, dvs luckor i dammen genom vilka vatten kan avledas, renoveras för att  bibehålla 
kapaciteten att spilla vatten förbi dammen
- möjligheten att säkert släppa vatten förbi dammen ökas genom att en idag igensatt tunnel genom dammen 
”omloppstunnel 2 ” öppnas upp och förses med reglerbara luckor. Tunneln kommer att benämnas djuputskov.
- det nya djuputskovet kommer att förses med en avstängningsanordning sk bågsättar på uppströmssidan
- ökad säkerhet vid spill erhålls genom att befintlig utskovskanal utvidgas och förses med trappsteg i botten för 
dämpning (energiomvandling) så att risken för erosion i älvfåran minskar. 
- dammen förstärks med en stödbank av bergmassor för att öka stabiliteten på dammen.

Åtgärderna kommer att ske inom ramen för idag gällande dämnings-och sänkningsgräns. Regleringen av 
magasinet kommer att vara oförändrat både under projektets genomförande som därefter. 

Allt arbete sker inne på Fortums egen fastighet. För att kunna genomföra arbetena kommer skog att avverkas 
nedströms dammen. Arbetena med att öppna upp tunneln, utvidga utskovskanalen och anläggning av stödbank 
sker i torrhet. Om inte tillräckligt låg magasinsnivå kan hållas under tillräckligt lång tid (p.g.a. hög tillrinning) 
kan vissa gjutarbeten behöva göras under vatten i samband med montage av avstängningsanordningen på 
djuputskovet. När utskovskanalen vidgas, sker via sprängning, lösgörs bergmassor som ska sorteras och nyttjas 
för att anläggning av stödbanken. Uppkommer grumligt länsvatten ska det omhändertas och partiklar avskiljas 
för att minimera grumling av älven. Arbetena och transporterna kan medföra viss störning i omgivningen i form 
av buller.

I och med denna information lämnas möjlighet att lämna synpunkter på arbetet med den kommande 
tillståndsansökan med därtill hörande miljökonsekvensbeskrivning.
Har du frågor eller synpunkter på planerade arbeten kan du kontakta Per Fektenberg, projektledare på Fortum 
Sverige AB på telefon 070-658 30  83 eller per e-post per.fektenberg@fortum.com
Ta gärna kontakt med oss senast den 6 juli 2016 så att vi kan beakta eventuella synpunkter 
i det fortsatta arbetet med tillståndsansökan.

Samråd om säkerhetshöjande åtgärder på dammen i Trängslet
Fortum Sverigen AB planerar som ägare av anläggningen vid Trängslet att utföra säkerhetshöjande 
åtgärder på dammen. En ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till att få genomföra åtgärderna ska 
lämnas in till Mark- och miljödomstolen.  
Syftet med åtgärderna är att anpassa anläggningen till dagens krav på dammsäkerhet och för att 
säkert kunna hantera vatten vid framtida högflödessituationer.

12-17Öppnar 1 juli
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Dalgatan 96 B 79630 Älvdalen • 0251-10600 070-1760018
sportcenter@telia.com • www.alvdalenssportcenter.se

 
Välkomna!

Inför Midsommarfisket
Vi har allt du behöver 
för en lyckad fisketur..

Mask Maggot 
Spinnare Drag Wobbler
Spön i alla storlekar
Rök Rökspån Bränsle
Flytväst 
Flugor Flugspön Vadare
Massor av tillbehör

Vi önskar alla en trevlig 

Midsommar Följ oss gärna 
på Facebook             
och Instagram

info@byggv.se

Träolja Herdins 3L     

   99:- (ord. 259:-)

Fasadset 4290

Vi säljer flaggor 
och vimplar etc.

Högtryckstvätt 
Kärcher K4FC Home 

       2290:- 
              (ord. 2790:-) 

Outdoor Chef 
Gasolgrillar, 
det kvalitativa, innovativa 
och nyttiga sättet att grilla. 

Ascona 570 G 5995:-

Öppettider Mån - Fre  7-17
Öppettider Lörd           9-14 (Extra öppet v.26-31)
 Midsommarafton & Midsommardagen Stängt!

Glad 
Midsommar!

Dalgatan 146, Älvdalen,Tel. 0251-10058 

Sven Larssons
  Herrekipering

  50% på allt! 

Butiken upphör! 
UTFörSäLjNINg!

Tänk om du var 
tvungen att gå 
6 km varje dag för 
att hämta vatten.

Och du fi ck 
detta?

Hjälp oss förändra 
liv genom att se till 
att alla människor 
får tillgång till rent 
vatten och sanitet!

Ge en gåva idag på 
www.wateraid.se
eller SMS:a VATTEN 
till 72980 för att 
skänka 50 kronor.

Nästa 
nummer

6 juli
manusstopp 
fredag 1/7
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LÄNGTAR DU TILL  
ÅRETS MUSIK & 

 MOTORFESTIVAL? 
– Det gör vi på Hottis!

TORSDAG 11/8  
Underhållning:  

STEFAN NYKVIST  
med VÄNNER  

Hotellets stora sommarbuffé 
300:- inkl. 1 dryck. Kl. 18-21  

Bordsbokningen släpps  
fredag 1/7 kl. 10.00 

Först till kvarn!

FREDAG 12/8
DALAKVARTETTEN  

LÖRDAG 13/8
Wheelsparty med  

EVA EASTWOOD,  ANDY AND 
THE ROCKETS och  

ROADRUNNERS
Förköp: 120:- (Biljetter finns NU att köpa 

på Hotell Älvdalen)

Hotell Älvdalen• 0251-105 00  
 www.hotellalvdalen.se

Priserna gäller i Coop Älvdalen t.o.m. 20160626 eller så långt lagret räcker.

roast´n toast 
Pågen 800g

FläskytterFilé
Svensk

vattenmelon mini 
Spanien

soFt tortillas 
Santa Maria 320g

Kom ihåg din RABATTKUPONG 
som du fått i brevlådan!

Tel: 010-7474 750

Älvdalen

gräddglass gB

10:-/kg

10:-/st

5:-/st

Max 2 st/hushåll

Welkumin!

Öppettider:
Midsommarafton 9-18
Midsommardagen 9-18
Övriga dagar  9-20

/kg4990

JordgUBBar 
finns nu att köpa vid 
entrén mot Dalgatan. 
Leverantör: 
Gävleborgs Bär AB 
i Borlänge

Avið ien finan jågd nu!

/st1990
Max 3 st/hushåll

VARJE DAG INSJUKNAR 
70 PERSONER I DEMENS

STÖD FORSKNINGEN,
BLI MÅNADSGIVARE

Alzheimers sjukdom är 
den vanligaste formen av 

demenssjukdom.

Alzheimer är en 
obotlig sjukdom.

Allt fler unga 
får diagnosen 

alzheimer.

Ca 2 000 svenska barn 
växer upp med en 

demenssjuk förälder.

GE EN GÅVA
Tel: 020-30 11 30, BG: 901-1198, PG: 90 11 19-8
www.alzheimerfonden.se
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