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Nu har vi flyttat
från Rot till Älvdalen.

Välkommen till våra nya lokaler
på Dalgatan 85 (biltvätten)
Vi erbjuder även

4-hjulsinställning
Dalgatan 85 • 0251- 10095 • 195ab@telia.com
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Vi säljer Subaru
original reservdelar

Öppettider:
Mån-fre 8-16
Lunch 12-13

Älvdalen
Lördag 6 mars
10.00-14.00Öppen kyrka.

Fasteauktionen 2021

Tredje söndagen i fastan

På Brittgården och i kyrkan säljer vi hembakade kakor
till förmån för insamlingen.

Söndag 7 mars
10.00 G
 udstjänst i kyrkan.
Anders Åkerlund , Gunilla Albertsdotter

Med den vill vi vara med och bidra till att lindra konsekvenserna
av coronapandemin.

11.00 G
 udstjänst i kyrkan.
Anders Åkerlund , Gunilla Albertsdotter
12.00 G
 udstjänst i kyrkan.
Anders Åkerlund , Gunilla Albertsdotter
Lördag13 mars
10.00-14.00Öppen kyrka.
Midfastosöndagen

Söndag 14 mars
10.00 Gudstjänst i kyrkan.
Anders Åkerlund , Gunilla Albertsdotter
11.00 Gudstjänst i kyrkan.
Anders Åkerlund , Gunilla Albertsdotter
12.00 Gudstjänst i kyrkan.
Anders Åkerlund , Gunilla Albertsdotter
Lördag 20 mars
10.00-14.00Öppen kyrka.

ACT svenska kyrkan, med partners, fortsätter att arbeta långsiktigt och
rättvisebaserat. Pandemin har orsakat att utsatta områden blivit ännu
mera utsatta. Det kräver globala lösningar. De som drabbas hårdast av
katastrofer är de som har minst möjlighet att skydda sig. Att hålla distans
till varandra kräver utrymme, ett utrymme som inte alltid finns. Distansarbete är för många en omöjlighet. Tillgången till vatten, tvål och handsprit är ofta begränsad, liksom mattransporterna, då på grund av stängda
gränser.
De som är extra sårbara och utsatta måste få stöd. Årets fasteaktion vill
bidra till att lindra konsekvenserna av pandemin. När samhällen slagits
sönder både socialt och ekonomiskt fortsätter ACT att arbeta långsiktigt
och rättvisebaserat.
De samhällen vi vill vara en del av att bygga upp, ska vara mer hållbara,
demokratiska, inkluderande och bättre rustade än tidigare.
Tillsammans kan vi göra skillnad!
Din gåva räddar liv.
Plusgiro: 90 01 22 - 3

Bankgiro: 900 - 1223

123 511 0424

Märk: Fasteaktionen

Jungfru Marie bebådelsedag

Söndag 21 mars
10.00 Gudstjänst i kyrkan.
Anders Åkerlund, Gunilla Albertsdotter

Diakonicenter har ett stort
behov av garner.

11.00 Gudstjänst i kyrkan.
Anders Åkerlund, Gunilla Albertsdotter

Det går åt mängder av garn till
värmande plagg åt hemlösa
i Sverige och även till babypaketen
som skickas ut i världen.

12.00 Gudstjänst i kyrkan.
Anders Åkerlund, Gunilla Albertsdotter
Max 8 personer kan delta i en Gudstjänst i kyrkan.
Anmäl dig senast torsdagen innan till församlingsexpeditionen telnr: 0251-43140
vilken av tiderna du vill komma på Gudstjänst för att vara garanterad plats i kyrkan.
Håll utkik på vår hemsida och facebook för ändringar och ny information.
Varje fredag kl 9.00 finns Tankar inför helgen på vår facebokksida.

Har du garner liggande som du inte
behöver så tar vi tacksamt emot.

Annika och Lena

Diakonicenters Textilavdelning Tel: 0251-431 65

Församlingsexpedition i Brittgården Tel: 0251-431 40 Måndag- fredag 10.00-12.00
www.svenskakyrkan.se/alvdalen
Med reservation för eventuella ändringar.
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Vi följer inte, vi leder!

VÄRMEPUMPAR INSTALLATION SERVICE

0735 282 889

fjallpumpen.se

Behörigt installationsföretag med över 2600 värmepumpsinstallationer sedan 2004.
Självklart ackrediterad av Swedac för trycksättning med gas enligt regelverket.

Information om upphandling

AnnonsKullan
Ditt lokala annonsblad!

Tryckt på bestruket papper för syns skull...
Boka Din annons redan idag!
Tel: 070-253 84 57
Mail: evylena@telia.com

Nodava kommer att upphandla maskintjänster
gällande löpande arbete på Särna och Idre
återvinningscentraler.

Annonsera lokalt!

AnnonsKullan hjälper dig att sprida ditt
budskap! Du når alla hushåll i Älvdalen,
Sälen, delar av Mora samt till företag i
Älvdalen, Särna och Idre.
AnnonsKullan finns tillgänglig via utlägg på
lokala näringsställen.
Den kan även läsas på www.annonskullan.se
Boka din annons på 070-2538457
eller evylena@telia.com

Annonsering av anbudsunderlag sker i den
digitala annonsportalen e-Avrop. All kontakt
kring upphandlingen sker via denna portal.
Håll utkik och välkommen med ditt anbud!
Bästa vinterhälsningar

020-55 27 00 • www.nodava.se • info@nodava.se

Välkommen till Salem,
även i Corona – tider !

Besök också gärna Iessn tils Second hand-butiker.
Prylar och kläder: Dalgatan 116. Ons, tors, fred 10-16
Möbler och inredning: Bondgårdsvägen 3. Ons och fred 10-18

Söndag 7/3 och 21 /3
Kapellet öppet för bön och stillhet 11 - 13. Värd finns på plats.
Sön 14/3 kl 11:00 Församlingens årsmöte. Delta på plats eller via länk. Anmälan senast 7/3.
Tel 072 - 7211460 ( Kersti) 0251-41281 ( Salem). E- post: alvdalens.baptistforsamling@telia.com
Matlådor: Salem torsdagar jämna veckor från 11:30. Soldis onsdagar udda veckor från 11:30.
Besök oss gärna på Facebook (Älvdalens baptistförsamling) och hemsidan www.salemkapellet.se
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

AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.
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Önskas hyra
Boende i Älvdalen sökes!
Tre skötsamma och ordentliga killar från Gagnef söker
gemensamt boende i Älvdalen
inför höstterminen, i slutet av
augusti 2021. De studerar på
Älvdalens utbildningscenter
och är rök, snus och drogfria.
Referens finnes från mentorer
på skolan om så önskas.
Ring eller sms:a till:
070-3959155 eller 070-2685561

Älvdalens
Ridklubb
välkomnar till årsmöte
Söndag 21 mars kl.17.00
i Ridhusets Cafeteria
Ärenden enligt stadgarna.
Motioner från medlemmar
skall inkomma till Ridklubben
tre veckor innan mötet.
Max deltagande är 8 personer
fysiskt. För att delta digitalt
mailar du din anmälan till
asaonthehill@hotmail.com
senast den 19 mars
för att få länken.
Väl mött önskar Styrelsen!

Årsmöte via Teams
Älvdalens IFOK
Söndag 21/3 kl 18.00
Anmälan senast fredag 19/3
till eva.peterson@mora.se

Årsmöte
Vi kommer att senarelägga
vårt årsmöte på grund av
pandemin.
Hoppas kunna genomföra
årsmötet i någon form
under april – maj.
Styrelsen

Välkommen till Röda Korset!
Handla i en av våra 300 butiker och gör samtidigt Sverige lite
medmänskligare. Ditt köp bidrar till att fler människor i Sverige
får hjälp. Vi behöver fler frivilliga både i vår butik och vårt
övriga sociala arbete.
Hör av dig till oss!
Adress till Röda Korset närmast dig
hittar du på www.redcross.se

Det bästa för din skog
Med en bra plan anpassad för dig och din skog kan du
vara trygg i att den sköts på bästa sätt. Åtgärder kan göras
i rätt tid för en god tillväxt och för att nå just dina mål med
skogsägandet. Tillsammans gör vi det bästa för din skog.

Thomas Persson

Virkesköpare Älvdalen
070 344 92 78
thomas.persson@bergkvistsiljan.com

Torbjörn Andersson

Virkesköpare Älvdalen
070 295 71 11
torbjorn.andersson@bergkvistsiljan.com

Kontakta
din lokala
virkesköpare

bergkvistsiljan.com

AnnonsKullan

SKÄNK MED
HJÄRTAT FÖR
HJÄRNAN

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

AnnonsKullan delas ut av PostNord till hushåll i Älvdalen, Sälen,
delar av Mora samt till företag i Älvdalen, Särna och Idre.
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
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TACK FÖR ERT
STÖD TILL DEMENSFORSKNINGEN!
Unga anhöriga

AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.

alzheimerfonden.se TEL 020-30 11 30
PG 90 11 1 9-8 BG 901-1198

Hur står det till med vårkänslorna där ute i stugorna? Visst
anar man varmare tider nu
när det droppar från taket och
fåglarna har serenad. Vilken
dag som helst dimper nog
vår- och sommarkatalogen
från Rowells ner i brevlådan.
Antar att många av er var
lika förväntansfulla som vi
när man fick bläddra i en
helt ny ”priskurant” som det
hette, och se vad man skulle
investera i för fantastiska
kreationer inför sommaren.
Ibland ville man ha allt i den
där katalogen, men ibland var
den bara en enda stor besvikelse. Men som sagt, ibland
fick man sålla lite och välja ut
det man verkligen, verkligen
ville ha. Annars blev det för
dyrt. Sen var det bara att sätta
sig och plita ner artikelnummer, storlek och antal och gå
och lägga beställningen på
närmsta postlåda. På slutet
av den här ”postordereran”
så blev det såklart lite modernare. Då kunde man ringa
in hela ordern för att få den
lite snabbare. Själva samtalet tog dock säkert minst en
kvart innan man rabblat alla
artikelnummer och dubbelkollat så att adressen och allt
annat stämde. Sen fick man
vänta någon vecka eller så
tills paketet kom. Under tiden
kunde man ju ta några bilder
med kameran, och när filmrullen var slut så var det samma
procedur där. Skicka den till
någon framkallningsbyrå och
så vänta. Efter en vecka eller
två så kom äntligen bilderna.
Med varierat resultat. Men
det var äkta bilder, tagna i
stunden, utan att ta om och
ta om tills alla var nöjda med
sina utseenden. Allting tog
lite längre tid förr, men frågan
är om det egentligen var en
nackdel? Och kanske, kanske
kommer vi tillbaks till lite av
det här efter pandemin, en lite
lugnare takt helt enkelt.

Evy &

Inred med Norrlands trä
Paneler format av naturen och förädlat för dig
Skapa din egen unika oas.

Borstad slätspont stengrå 15x118

Putsad spårpanel vitmålad 15x120

Öppettider:
Mån-Fre 7-17
Lördag
9-13

Varje dag drabbas
ett barn av cancer.
Men det finns hopp.
Swisha till 90 20 900 och
stöd forskningen. Tack.

0251-597330
info@byggv.se

Fiskbilen
Älvdalen ICA-parkeringen
Söndag 7/3 kl 13-14
Tel. 070-685 53 51

Moderaterna stärker
vården i norra Dalarna
i Särna får rymligare lokaler,
• Vårdcentralen
en mellanvårdsplats och ny röntgenutrustning
för nära vård i glesbygd.

• Region Dalarna samarbetar med
Idre fjällstation för ett
Corona-säkert sportlovsfirande.

Lena
AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.
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Vintertips för att
underlätta hämtningen
av matavfall

Älvdalens kommun

informerar

Tack för all hjälp, FRG!
Varmt tack till alla inom
Frivilliga resursgruppen,
FRG, som under ett års tid
hjälpt personer i riskgrupp
att handla och köra hem
varor. Guld värt!

• Frys ner påsen innan!
Låt matavfallspåsen stå utomhus och frysa till innan du lägger
den i kärlet. En varm och fuktig påse fryser lättare fast då det
bildas kondens som sedan fryser. Ställ istället matavfallspåsen på till exempel trappan, placera den under en hink så
slipper du problem med fåglar eller andra djur.
• Förhindra att påsen blir fuktig!
Låt alltid avfallet rinna av ordentligt innan du lägger det i
matavfallspåsen. Det är också viktigt att påsen står i avsedd
behållare som gör att luften kan cirkulera runt påsen vilket
gör att fukten i avfallet kan dunsta. Byt påse så ofta som det
är nödvändigt, lägg tidningspapper i botten, lägg i hushållspapper, för att hålla påsen torr.
• Förslut påsen!
Fyll inte påsen mer än att det går att försluta den noggrant så
att avfallet inte ramlar ut i kärlet och sedan fryser fast.
• Skaka kärlet!
Ta för vana att skaka loss påsarna från kärlet när du lägger i
en påse i kärlet, speciellt vid väderomslag och innan tömning.
• Förhindra kontakt mellan påse och kärl!
Lägg till exempel en tidning eller äggkartong i botten av kärlet.
• Låt fastfrusna påsar ligga kvar till nästa tömning!
Se till att påsarna inte sitter fast till nästa tömningstillfälle.
Skaka loss vid nästa töväder eller ta en sopkvast och stöt loss
dem från kärlet.
• För råd och tips!
Kontakta kundservice,
se kontaktuppgifter nedan.

020-55 27 00 • www.nodava.se • info@nodava.se

Stöd parkinsonforskningen!
Ditt bidrag betyder mycket för de parkinsonsjuka
och deras familjer.

Den 28 februari upphör tjänsten med
hemleverans som har utförts av FRG.
Du kan fortfarande få hjälp från butiker som
plockar ihop dina beställda varor för avhämtning
utanför butiken. Ta kontakt med din butik för att
ta reda på vad som gäller just där.
Du kan även hämta dina biblioteksböcker
utanför biblioteket. Biblioteken i Idre, Särna
och Älvdalen kan fortfarande packa ihop din
beställning för avhämtning.
0251-313 00

kommun@alvdalen.se
www.alvdalen.se

Älvdalens kommun
		

informerar

ANSÖK OM SKOLSKJUTS
I VÅR NYA E-TJÄNST!
Behöver ditt barn som går i grundskolan skolskjuts
under läsåret 2021/2022? Då ska du ansöka om
skolskjuts i vår nya e-tjänst. E-tjänsten är öppen
för ansökan under perioden 15 mars till 6 april.
Även du som har ett barn som redan beviljats
skolskjuts för kommande läsår behöver ansöka om
skolskjuts via e-tjänsten.
Mer information om e-tjänsten, ansökan och
skolskjutsregler hittar du på:
alvdalen.se/skolskjuts

Swish: 123 900 79 49
Plusgiro: 90 07 94-9
Bankgiro: 900-7949

Nästa nummer 25/3 manusstopp fredag 19/3
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Älvdalens kommun
informerar
• Till alla som är i Dalarna under sportlovet

För att uppleva en säker vintersemester behöver vi visa hänsyn, ta
personligt ansvar och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

•

Umgås endast med ditt resesällskap och undvik nya kontakter.
Särskilt viktigt är det att du inte bor över hos släktingar, eller på annat sätt
utsätter dig och dem för risken att bli smittade av covid-19.

•

Säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller ta dig hem på
ett smittsäkert sätt om du utvecklar symtom på covid-19.

•

Förbered så mycket som möjlig och handla digitalt, så minimerar du antalet
möten med andra människor på plats. Behöver du handla, gör det en och en.

•
•

Undvik folksamlingar och håll avstånd både inomhus och utomhus.
Testa dig, även vid lindriga symtom.

Mer information om vad du ska göra vid lindriga, allvarliga eller akuta symtom
finns på 1177.se/dalarna.
kommun@alvdalen.se, 0251-313 00
www.alvdalen.se/coronavirus

AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.
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NYHETER OCH TANKAR FRÅN SKOGEN OCH SÅGEN

Trädfällning!

Den nybyggda askcentralen rymmer stora mängder aska.

Nya askcentralen
– ett av våra miljömål
Strax söder om sågverket i Fiskarheden har vi låtit bygga
en ny askcentral för att kunna lagerhålla askan vi får från
förbränningspannan. Aska kan återanvändas inom flera
områden, bland annat som vitaliseringsgödsling i skogsmark och som konstruktionsmaterial vid vägbyggnation.
– Askcentralen rymmer omkring 3 600 m3 aska, så det
ska mycket till för att vi ska kunna fylla den. Nu närmast
inväntar vi besiktning från Malung-Sälens kommun,
sedan kan centralen tas i drift, berättar Karl Lundevall
som är projektchef för nybygget.
– Byggandet av askcentralen för lagerhållning, och
därmed att kunna återanvända aska, utgör ett av våra
miljömål, säger Karl Lundevall.

Läs hela texten på fiskarheden.se/nyheter-blogg

Behöver du hjälp i din trädgård
med trädfällning?
Vi hjälper dig med fällning och
bortforsling av träd och ris.
Försäkring finns!

Wermlands Skogsentreprenad AB

Claes Johansson, Tel. 076-8028601
wermlandsskogsentreprenad@gmail.com

Anders Persson i Älvdalen AB

Tel. 070-2263758 anderspersson@hotmail.com

MS 251

4990:ord.pris 5790:-

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

Mejla gärna frågor och idéer till ollesblogg@fiskarheden.se
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Såg & Kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910

