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Vi sparar på miljön,
ni sparar pengar!
Som ni säkert märkt så har vår butik
genomgått en stor förändring!
En grej vi är extra stolta över är att
vi har bytt ut våra gamla kylar mot nya
som drivs med koldioxid. På så sätt
sparar vi massor av energi!
I takt med att vår butik blivit mer
hållbar så sparar vi inte bara på moder jords
resurser utan även våra egna.

Detta har gjort att vi har kunnat sänka priset
på över 6 000 artiklar! Bra, eller hur?
Välkomna in till en klimatsmartare
och prisvärdare butik!
Bengt
med sina härliga medarbetare

Öppet alla dagar 8 –21
AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.

Älvdalen
En hälsning till alla församlingsbor!

Bönsöndagen

Söndag 9 maj
11.00Digital gudstjänst
från Älvdalens kyrka.
Jenny Salaj, Gunilla Albertsdotter
Kristi Himmelsfärdsdag

Torsdag 13 maj
11.00Digital gudstjänst
från Älvdalens kyrka.
Susann Senter, Mait Thoäng
Söndagen före Pingst

Söndag 16 maj
11.00Digital gudstjänst
från Älvdalens kyrka.
Jenny Salaj, Mait Thoäng
Onsdag 19 maj
11.00-11.30Digital andakt
Tallbacken.
Pingstdagen

Söndag 23 maj
11.00Digital gudstjänst
från Evertsbergs kapell.
Susann Senter, Gunilla Albertsdotter

Varje fredag kl 9.00 finns Tankar inför
helgen på vår facebooksida.
Ni finner våra digitala gudstjänster
på hemsidan och församlingens
facebooksida.
Håll även utkik där för ändringar
och ny information.

Nästa vecka firar vi Kristi Himmelfärdsdag. När jag var barn var det första
metardagen. Vi stod med våra metspön längs älven hemma och hoppades
på napp.
Under många år som församlingspräst har den här dagen förknippats med
gökotta, utfärder för att lyssna efter göken och gudstjänster i någon backe
eller på någon höjd.
Just nu är inget sig likt, vi får inte trängas där vi tror att det ska nappa bra.
Vi får inte samlas till gudstjänster i det fria.
Men den djupaste meningen i berättelsen om Kristi Himmelsfärd, den lever!
Det handlar inte om att Jesus flyger upp och bort. Skämten om detta är
många och olika…
Nej, det handlar om en ny Närvaro.
Många gamla psalmer som pratar om hur Jesus far till himlen träffar inte
riktigt rätt. De har inte ord för en ny Närvaro.
Så den bästa psalm jag vet den här dagen är psalm 25:
Högt i stjärnehimlen kan vi dig ej finna,
men i mänskovimlet är du bland oss, Gud.
Inte bortom havet, där är inte svaret,
men i ordet, talat här till oss idag.
Barnet, blomman, vinden, hand som smeker kinden,
lika nära finns du, fast vi dig ej ser.
Gud är med oss alla!
Vårhälsningar,
Susann Senter

Varmt tack till alla som bidragit till FASTEINSAMLINGEN 2021
Vi har samlat in fantastiska 6 875:- som blir till medel för att
lindra verkningarna av pandemin för de värst drabbade.
Tillsammans gör vi skillnad.

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.

Stopp för trafik över Blybergsdammen
fr o m maj 2021
Fortum, som driver Blybergs kraftverk i Österdalälven, kommer till följd av byggnadsarbeten stänga
Blybergsdammen för all bil-, cykel- och gångtrafik,
som inte är nödvändig för drift och underhåll av
anläggningen.
Arbetena handlar om miljöåtgärder och beräknas
hålla på fram till hösten 2022. Åtgärderna är en del
av ett större projekt där fiskvägar för både uppströms och nedströmsvandring ska uppföras vid
kraftverken i Spjutmo, Blyberg och Väsa.
Vi beklagar de eventuella olägenheter som denna
förändring innebär.
För mer information, kontakta
Kristoffer Sjöstrand, projektledare Fortum
(kristoffer.sjostrand@fortum.com, 0768-32 25 25).

AnnonsK ullan

-ditt lokala
annonsblad-

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

utförsäljning
• kläder •

• prylar •

1000-tals olika modeoch fritidsplagg

10000-tals prylar, t.ex
hushålls-, kontorsoch hygienartiklar,
verktyg, leksaker m.m.

bortvräkes!!
Prisex:

WCT-byxa 90:-/st

allt 10:-/st

• väsa bystuga •
Fredag 7/5 • Lördag 8/5 • Söndag 9/5
Måndag 10/5 • Tisdag 11/5

Alla dagar kl. 10-18
Info: SDS Import, Stefan tel. 070-341 67 47

Nästa nummer 27

maj

Välkommen till Salem,
även i Corona – tider !

Manusstopp fredag 21/5
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

Vi följer de restriktioner som gäller för gudstjänster.
Söndag 9/5, 16/5 och 23 /5 kl 11 - 12.30 Kapellet är öppet för bön och stillhet.
Lördag 8/5 kl 10 - 15 Utedag med Scouterna. Se ”Scout i Älvdalen” på Facebook för mer info.
Matlådor: Salem torsdag 6/5 och 20/5 från 11:30. Soldis onsdag 26/5 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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Köpes
Amerikansk/jänkebil köpes
50-60-70-tal det mesta
av intresse
Kontant bet/ banköverföring
073-9868777
Jörgen Fredriksson

Brunnsbergs
gemensamhetsskog
ÅRSMÖTE

Kallelse

Årsmöte
Älvdalens IF Skidklubb

med delägarna i Brunnsbergs
gemensamhetsskog hålles
i Granubergskojan
26 maj 2021 kl. 18.00

TID: Tisdag 1 juni, 2021, kl. 18.00

Ärenden enligt stadgarna.
Styrelsen

PLATS: Mötet sker digitalt.

Önskas hyra
Äldre par med hund önskar
hyra hus i Mångsbodarna
eller Risberg för längre
period.
073 423 67 27

Tack
Stort innerligt tack till
alla mina goda vänner
Som med blommor,
sång, presenter och
telefonsamtal
Förgyllde min 85 års dag,
så glädjerikt.
Tusen tack
från Marita Olsson

Motioner ska vara inlämnade senast 17 maj.
Årsmöteshandlingarna finns att hämta på Lokalen utanför
ÄIF SK:s kansli senast en vecka före mötet. Vid anmälan
till mötet får du handlingarna via e-post.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar enligt stadgarna.

Älvdalens IF SK hälsar alla medlemmar välkomna.
Anmäl deltagande senast torsdag 27 maj till:
alvdalensifsk@gmail.com
Ange e-postadress i anmälan. Du får då en länk och
instruktioner för att kunna delta på årsmötet via videolänk.
Du behöver tillgång till uppkoppling på internet.
Obs! Du måste anmäla dig för att kunna delta.

Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena!

Trädfällning!
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

AnnonsKullan

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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BORRAefter
VATTEN
h
ocVÄRME

Vi borrar
nu i norra
Dalarna!

Kontakta oss
redan idag!

SPECIALISTERNA INOM
VATTEN OCH VÄRME
Tel. 0243-22 60 60

www.vattenhuset.se

AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.

Omedelbart efter sammanträdets
slut hålles Årsmöte med
delägarna i Granudalens
gemensamhetsskog.
Brunnsberg

Älvdalens kommun
				

Kultur och fritid

Informerar

KULTURPRISTAGARE 2021
Vem vill du se som årets kulturpristagare
i Älvdalens kommun?
Älvdalens kommuns kulturpriset delas årligen ut till en person
eller grupp som främjat de kulturella intressena inom kommunen. Priset kan endast ges till personer som är bosatta i eller
har anknytning till Älvdalens kommun. Kulturpristagaren utses
av Kommunstyrelsen.

Nyfiken på Autism?
Besök vår hemsida: www.autism.se

Välkommen med ditt förslag, gärna med motivering, till:
kommun@alvdalen.se eller
Älvdalens kommun
Box 100
796 22 Älvdalen
Förlängd tid till den 28 maj

Fotboll För alla!
Träningstider på Älvdalens IP
Ungdomsfotboll maj-september
Pojkar födda 12-15: Tisdagar & Torsdagar 17.30 – 18.45
Flickor födda 12-15: Tisdagar & Torsdagar 17.30 – 18.45
Upptakt för flickor & pojkar födda 12-15 Torsdag 6/5 17.30
Pojkar födda 10-11: Måndagar & Onsdagar 17.30 – 19.00
Flickor födda 08-11: Måndagar & Onsdagar 17.30 – 19.00
Pojkar födda 09-10: Måndag, Onsdag & Fredag 16.00 - 17.30
Pojkar födda 07-08: Måndagar & Onsdagar 19.00 – 20.30
Flickor födda 04-07: Tisdagar & Torsdagar 19.00 – 20.30

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer:
fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott & träning
• All
ska därför fortsätta.
• Träna aldrig vid minsta symtom på sjukdom.
• Under rådande omständigheter rekommenderar vi
ombyte hemma före & efter träning.
• Ta med egen vattenflaska till träning och dela inte
med andra.
mån av tillgång kommer handsprit och handtvätt
• Ialltid
finnas tillgängligt under träning.
• Alla övningar sker utomhus och moment utan
närkontakt prioriteras.

Alla är välkomna!

Den här tiden på året ändå.
Våren…! Så fort solen kikat
fram en mikrosekund så kryper vi ur våra vinteriden och
tittar fram lite överallt. Främst
kan vi upptäckas i trädgårdarna. Det krattas och fixas. Det
ska vara fint när sommaren
kommer! Det spelar egentligen ingen roll att det blåser
isvindar och att det från och
till kommer snöflingor virvlande. Inte ens en hagelskur
stoppar oss, nu är det banne
mig vår och då ska vi vara ute
och fixa. Punkt! Men på tal om
virvlande; är det inte lite konstigt med löv ändå. Det kan
blåsa stark och tydlig nordlig
vind och då tycker man ju
att löven borde blåsa iväg
käpprakt åt söder. Det gör de
också, ända tills de upptäcker
en carport, slogbod, veranda
eller liknande. Då gör löven en
helomvändning och fladdrar
rakt in i detta ”slukhål”. Ungefär samma fenomen är det när
man tvättar påslakan. Stoppa
in två påslakan lite handdukar,
örngott och vad du nu tycker
passar ihop, i tvättmaskinen.
Ut kommer allting samlat i en
prydlig boll i ett av påslakanen. Hur går det till? Hur lyckas tvätten med det? Det tål
att tänkas på, och det är just
det vi tänker på medan vi med
stelfrusna fingrar greppar tag
i krattan och krattar vidare.
Det är så kallt! Varför blir det
ingen vårvärme? Det har dock
ett plus, och det är att man
inte behöver bekymra sig om
att man saknar vårjacka. För
det är fortfarande vinterjacka
som är det ultimata plagget.
Jättepraktiskt faktiskt! Och
skulle det nu vara så att någon
ändå känner sig lite sugen på
en tunnare jacka, den där dagen när vi går från isskall vår
till stekhet sommar, så finns
det säkert att införskaffa hos
någon välsorterad butik här i
krokarna. Ha de!

Evy &

Lena

Älvdalens IF Fotboll david.paulsson@alvdalenfotboll.se
AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.
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GÖTA KANAL Två dagars resa med buss. 17-18 aug 2021
Dag 1. Lunch serveras på Stora hotellet vid slottet i Örebro innan
incheckning på hotell Rattugglan vid Mariestad.
Kl. 19.00 skärgårdskryss från Mariestad till Sjötorp med M/S Bellevue.
2 rätters middag med underhållning ombord. Kvällen avslutas med
att passera 3st. slussar innan bussen möter upp för resa till hotellet.
Dag 2. Frukost, sedan buss kl. 09.00 till kanalbåten M/S Bellevue som
avgår kl. 10.30. 5 timmars guidad kanalkryss från Sjötorp till Töreboda genom en idyll av växlande landskap med skog, gårdar och
bebyggelse samt över fälten med betande boskap.
Vi passerar 16 st. slussar med nivåskillnad på ca. 40 meter.
Kortare uppehåll görs vid Lyrestads Hembygdsmuseum innan lunch
serveras ombord. Ankomst Töreboda ca kl. 15.30 där bussen väntar
för hemfärd. Smörgåsar medskickas för servering på bussen.
Pris 2495:- / person, enkelrumstillägg 150:Anmälan senast den 2021-07-15 till Christina Helldal 070-6207122

Trädbesiktning (gratis)
trädfällning
stubbfräsning
trädgårdsservice
Skogspraktikern.se
Tel. 070-288 37 54

Fäbodkollo Brindberg 2021
Team Stefan-fonden bjuder in dig som är 8-10 år
att söka till kollot som arrangeras vid två tillfällen:

Resa till Västerbotten 1 oktober 2021
Dag 1 utresa
Avresa från Älvdalen 07.30, Mora Kajen 08.00, Willys Mora 08.15.
Besök på Hernö Gin i Härnösand, provning 3 smaker.
Boende på First Hotel Kramm. Middag på kvällen.
Dag 2
Frukost på hotellet. Besök på Västerbottensost besökscenter i
Burträsk. Besök på Svansele Vildmarkscenter Boliden. Boende
på Quality Hotel Skellefteå. Middag på hotellet på kvällen.
Dag 3
Frukost på hotellet. Besök på Ostens Lager i Ånäset.
Lunch på Levar Hotell Nordmaling. Boende på First Hotel Kramm
i Kramfors. Middag på hotellet.
Dag 4
Frukost på hotellet. Stopp vid Höga Kusten bron. Hemfärd.
Pris 4595:-/person, tillägg enkelrum 1000:I priset ingår: Del i dubbelrum, 3 middagar, 3 frukost, 1 lunch,
utflykter och entréer enligt program samt bussresa.
Anmälan senast den 2021-08-20 till Christina Helldal 070-620 71 22

JULBORDSKRYSSNING MED CINDERELLA 29 /11

Vecka 26: 29 juni - 4 juli
Vecka 31: 2 - 7 augusti
Vecka 26 arrangeras i samarbete med
projektet Wilum og Bellum och den
veckan är det tema älvdalska på kollot.
Kollot är gratis, men med
begränsat antal platser.
Anmäl dig senast 31 maj till:
alvdalens.baptistforsamling@telia.com
eller Salem Box 67, 796 22 Älvdalen
Upplysningar: Pege Andersson 070-597 73 06
Fakta:
Projektet Wilum og bellum är finansierat av Arvsfonden
och drivs av kommunen i nära samarbete med föreningen
Ulum dalska. Projektets mål är att utveckla, bevara och
revitalisera det älvdalska språket.
Målgruppen är barn och unga.
Vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Följ med SPF Älvdalen på en gnistrande julbordskryssning
där världsmästarna från Kocklandslaget dukar upp den
ena gobiten efter den andra.
Du kan även passa på att shoppa loss i taxfree till fina sjöpriser.
Anmälan till: Mats Lennström 070-5980884 Senast den 18/10
Pris 890:- i RESAN INGÅR:
• En natt del i B2 insideshytt,
båtresa Stockholm – Mariehamn t/r
• Julbord kl 17.30 inkl vin, öl, läsk och kaffe
• Brunch kl 09.00
• Bussresa från 08.45 Älvdalen Nordea,
09.00 Älvdalen busstation, 09.30 Mora
TILLÄGG/PERSON
A2 utsideshytt 75:- /person
B1 insides enkelhytt 120:- /person
A1 utsides enkelhytt 250:- /person
* Godkänd ID-handling måste medföras under hela resan och
uppvisas vid ombordstigning t.ex. körkort, pass eller dylikt *
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Landslagets Fotbollsskola v.26 2021.
För alla barn 5-14 år

Var beredd när gräset börjar gro!
Beställ din robotklippare
med installation redan nu!

Såg & Kedjeservice

Välkomna att anmäla er till
Älvdalens IF:s fotbollsskola sommaren 2021.
Anmälan och information:
https://start.landslagetsfotbollsskola.se/sv/show_club/7012alvdalens-if-fk
https://start.landslagetsfotbollsskola.se

Hagalundsvägen 1• 0251-10910

Blombilen Malung
f.d Liljas Blommor Dala-Järna

Anpassningar för rådande Coronapandemi:
Lämna och hämta era barn så att stora folksamlingar inte uppstår.
Byt om hemma, så begränsar vi samlingar i omklädningsrum.
Tvätta händerna ofta och använd handsprit.
Fler grupper med mindre gruppstorlek samt fler ledare för att
sprida ut verksamheten.
All verksamhet sker utomhus.
Älvdalens IF Fotboll david.paulsson@alvdalenfotboll.se

Älvdalen parkeringen mitt emot Biografen
Torsdag 6,13, 20 maj kl 10-18
Lördag 8,15,22 maj 10-14
Särna parkeringen utanför Abris Sjö & Snö
Fredag 7,14, 21 maj kl 10-12

Idre parkeringen vid Idre Kulturhus
MICHELIN –
PERFORMANCE MADE TO LAST

Fredag 7,14,21 maj kl 14-17

Betalning med Swish
eller kontanter!

Tel: 076-7729345
testvinnare

Välkommen!

Råd & Rön + Aftonbladet 2020

Blombilen
Malung

SÄKERHET FRÅN FÖRSTA TILL SISTA MILEN*
Enastående prestanda vid inbromsning på vått från första till sista
milen med EverGrip Technologies*
Högst rankad gällande livslängd enligt ADACS test sommaren 2020*

Annonsera i AnnonsKullan!
Enkelt - smidigt - lokalt.
Tidningen kommer i brevlådan och den finns
att läsa på hemsidan - tillgänglig för alla.

Välkommen med din annons!
evylena@telia.com • 070-2538457

Köp dina däck lokalt hos oss!

HEEDS BIL OCH VULK

Snickarvägen 8, 796 30 Älvdalen
Tel. 0251-10 800

Följ gärna AnnonsKullan på

* Jämförelser gjorda mot likvärdiga konkurrenter eller föregångaren. Mer information om testerna finns på Michelins hemsida www.michelin.se

AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.
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Bjud in våren i trädgården

Vårens solstrålar har äntligen börjat värma och dagarna blir längre

Vi har allt för ditt nästa byggprojekt
Hagmans Träolja
v Premium 3 l

129:- Rek pris: 299:-

Vi har många sorters jordar, gödsel, fröer,
krukor, redskap och trädgårdstillbehör.

Borrskruvdragare

Hikoki

990:- Rekpris 1990:-

Priserna gäller så långt lagret räcker dock längst till 30/5-21

Extra Öppet Kristi Himmelfärdshelgen:
Torsdag Kristi Himmelfärdsdag öppet kl. 9-14
Fredag 14/5 kl. 7-17
Lördag 15/5 kl. 9-14
8
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Öppettider:
Mån-Fre 7-17
Lördag
9-13

0251-597330
info@byggv.se

