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Älvdalen
Heliga trefaldighets dag

Söndag 30 maj
11.00Digital gudstjänst
från Älvdalens kyrka.
Susann Senter, Mait Thoäng
Onsdag 2 juni
11.00-11.30Digital andakt
Tallbacken.
Första söndagen efter trefaldighet

Söndag 6 juni
11.00Gudstjänst Älvdalens kyrka.
Jenny Salaj, Gunilla Albertsdotter
Andra söndagen efter trefaldighet

Söndag 13 juni
11.00Gudstjänst Älvdalens kyrka.
Jenny Salaj, Susann Senter,
Gunilla Albertsdotter
Onsdag 16 juni
11.00-11.30Digital andakt
Tallbacken.
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.

Fredag den 28/5 kl 15.15
träffas konfirmanderna
i Brittgården.
Välkomna!

Bästa hälsningar
Linda, Carina och Andreas

åsen
Söndag 13 juni
14.00Gudstjänst i Åsens kapell.
Susann Senter, Gunilla Albertsdotter
Ett stort Tack!
Ett stort tack riktar jag idag till Annika Hedlund.
Efter att i många år gjort ett fantastiskt arbete på
Diakonicentrum slutar hon nu sin tjänst den sista maj.
Jag har tyvärr bara sett lokalerna utan besökare, pandemin
har påverkat. Men jag har hört från många håll att verksamheten har betytt mycket för många.
Diakonicentrum har varit en viktig träffpunkt. Idag får jag
uttrycka hela församlingens varma tack för ett gott arbete!
Vi önskar allt gott för dagar som kommer.
Ett varmt välkommen!
I dagarna börjar vår nya diakon, Ingrid el Qortobi, sin tjänst i Älvdalens
församling. Inledningsvis kommer Ingrid att försöka skapa sig en bild
av den verksamhet som har bedrivits i församlingen. Tillsammans med
övriga medarbetare i diakonin kommer hon att planera den verksamhet
som vi hoppas kunna starta igen i höst. Under sommaren kommer Ingrid
att vara med i Vägkyrkan. Det är ett sätt att möta både gäster och församlingsbor som kommer till kyrkan för en pratstund.
Vad händer nu?
Det är fortfarande hög smittspridning, vi kommer inte att starta några
öppna verksamheter i Församlingshem och Diakonicentrum förrän i
september. Däremot räknar vi med att kunna öppna kyrkan för gudstjänster och vägkyrka. Hur vi kommer att kunna bedriva verksamheten på
Diakonicentrum i höst vet vi inte än, men vi vet att församlingen
behöver erbjuda mötesplatser! Vi kommer i medarbetargruppen att samråda och se hur vi kan skapa de mötesplatserna. Självklart ska vi lyssna på
era önskemål, men vi måste också fundera över vad medarbetare kan orka och vad vi har resurser till. Har du lust att engagera
dig frivilligt så hör gärna av dig!
Under tiden:
Så planerar vi för att kunna fira gudstjänst enligt nya riktlinjer, men
fortfarande måste vi hålla ut och hålla avstånd!
Håll hjärtat varmt, huvudet kallt och händerna rena! Håll ut!
Susann Senter, kyrkoherde
tfn 0251-43143
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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Gårdsbutiken i Gåsvarv öppen för säsongen!

En påminnelse från
Nodava gällande restavfall

Sommarblommor, kryddor,
perenner, jord, krukor och
vackra trädgårdsdetaljer!
Ons- fre 11-17
Lör 10-14

Vi ser ett ökande problem med att det slängs
löst avfall i de gråa soptunnorna för restavfall.
Det innebär att små, lätta saker kan blåsa
omkring vid tömning, när sopbilen vänder
tunnan upp och ner. Om nedskräpning sker
är det fastighetsägarens ansvar att städa.

Välkomna!

Tel. 0251-100 66

Trädfällning!

Vi vill därför påminna om att:

• Allt som slängs i soptunnan måste vara förpackat
i plastpåse, t.ex. en matvarupåse, en soppåse
som ﬁnns på rulle eller annan påse som man
sparat, och påsen ska vara ordentligt försluten.
• Sedan skatten på plastpåsar infördes kostar en
matvarupåse mer än förut. Ett billigare alternativ
är att köpa soppåsar på rulle.
• Tänk även på att se över hur du källsorterar, om
du sorterar rätt blir det mindre restavfall och
färre påsar som går åt.

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

© Martin Harvey / WWF-Canon

WWF kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll

Vänliga hälsningar

WWF Panda Planet
Sajten för unga som gillar djur
och natur. www.pandaplanet.se

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

Nästa nummer 17 juni

Manusstopp fredag 11/6

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

Vi följer de restriktioner som gäller för gudstjänster.
Söndag 30/5 och 6 /6 kl 11 - 12.30 Kapellet är öppet för bön och stillhet. Värd finns på plats.
Lördag 12/6 kl 10 - 15 Utedag med Scouterna. Se ”Scout i Älvdalen” på Facebook för mer info.
Söndag 13/6 Liten pilgrimsvandring. Samling vid Månstabron kl 11:00.
Medtag gärna egen fikakorg. Frågor? Ring Kersti 072-7211460
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
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Önskas hyra
Ganska omgående!
Sökes lägenhet 2 r.o.k.
i centrala Älvdalen, nedre
botten, gärna med uteplats.
073-0881117, Agneta Bäremo

Köpes
Amerikanare/ev. även europeisk bil köpes. 50-60-70-tal,
det mesta av intresse.
Kontant bet/ banköverföring.
073-9868777
Jörgen Fredriksson

Tack

Kittan / Liden

Näsets JVF årsmöte

sön 13/6 kl 17 i bystugan.

Ord årsstämma

med delägarna
i Kittan och Lidens
samfällighets- förening
hålles vid
Lidens Bystuga, utomhus,
fredag 11/6 2021, kl 17.00.
Ärenden enl stadgarna samt
förslag om ev införlivning
av 2 st fähus i Balzer.
Stämmohandlingar
sms 073-069 97 41.
Välkomna.
Styrelsen.

Årsmöte

Mångsbodarna Tennängets
Fäbodlag

Söndag 20 juni kl 17.00
Vasaloppskontrollen
Mångsbodarna
Sedvanliga förhandlingar.

Ärenden enl stadgar.
Nya jägare anmäl till
G Wallin, 070-3799637,
el A Barke, 070-5418532,
senast 12/6.
Jaktlagsmöte 29/8 kl 17
i bystugan.

Åsens Jaktvårdsförening
kallar delägarna till
Årsmöte
Onsdag 30/6 2021
kl. 19.00
vid SLAKTLADAN
Ärenden: Enligt stadgarna.
Nya och gamla älgjägare
anmälan till årets jakt

STYRELSEN

senast 31 maj

Kallelse till Åsens
Samfällighetsförenings
årsmöte/stämma
vid byförrådet (utomhus).
fred. 11 juni 2021, kl. 17:00

Anmälningsavgift 300:insättes på
Plusgiro nr: 507927-2

Stämmohandlingar finns att
hämta på Åsens hemsida
www.elfdalsasen.com
från fredag 28 maj
Välkomna
Styrelsen

Välkomna!

www.annonskullan.se

senast den 31 maj
Välkomna !
Styrelsen

Årsmöte

Karlsarvets Samfällighet
har årsmöte i bystugan
Fredag 11 juni 2021 kl 17.00
Ärenden enl. stadgarna
Välkomna!
Styrelsen

BRUNNSBERGSJÄGARE

Släpvagn TIAB 4610

SÄLJES PÅ ANBUD
Besiktigad t.o.m. 31/8 2021.
Sommar- och vinterdäck.
Registreringsnummer BDX885

Stöd oss, och hjälp
fler cancerdrabbade
tillbaka till livet.
Swisha 100 kr eller
mer till 900 20 64.
Tack!

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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För mer information kontakta Hans Halvarsson, 0250-552718,
hans.halvarsson@nodava.se.
Anbud accepteras endast via mail till info@nodava.se
och ska vara inkommet senast 7 juni 2021.
Märk anbudet med ”Anbud släpvagn”. Anbudet ska innehålla
namn, adress och telefonnummer till anbudsgivaren.
Anbudet lämnas inklusive moms. Säljaren förbehåller sig rätten
att neka bud. Släpvagnen står i Älvdalen och hämtas av köparen
efter fullgjord betalning.

Vi söker

en tandhygienist
till praktiken
i Orsa.
Välkommen med
din ansökan!

Ordinarie årsmöte
med Brunnsbergs
jaktvårdsförening hålles
i Bystugan i Brunnsberg
SÖNDAG 30/5 kl 18.00
Ärenden enligt stadgarna.
Dagordning finns tillgänglig
före mötet hos styrelsen.
Välkomna, styrelsen

Älvdalen

KALLELSE
SPF Seniorerna i Älvdalen
håller Årsmöte
Torsdag 17 juni kl. 14.00
i Näsets bystuga
utomhus under tak.
Årsmötesförhandlingar
enligt stadgarna.
Styrelsen

Nästa nummer
om tre veckor,
inför Midsommar

17 juni
Tandläkare Johannes Hütter • Dalag. 12, Orsa
0250-401 75 • www.orsatandvard.se
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Manusstopp
fredag 11/6

Ett stort tack

till våra sp

on

För ert stö sorer!
du
säsongen nder
20/21

Fiskbilen
Älvdalen ICA-parkeringen
Söndag 30/5 kl 12-13
Tel. 070-685 53 51

ICA Supermarket Olssons, Siljan Skog,
Midroc AB, Skistart, Besparingsskogen,
KnutsBygg AB, ErJa Mur & Kakel AB
Bilkompaniet, Anders Norin, Wasabedden,
Anders Persson, Norrdala Bygg AB, HedData,
Mixtrum AB, Älvdalsbygg, Älvdalens Måleri,
Såg & Kedjeservice, Maserfrakt AB, Mellanskog AB,
Älvdalsfrakt, Erikssons Buss, Nya Byggvaruhuset,
Kjell Halvarssons Bygg, Asfalt och Mark, Rovswaiders,
Bennys Mark, Westlings Skogsentreprenad,
Älvdalens VVS, Synums, Dahlbergspojken, Tord Persson,
Mats Karlsson Schakt AB, Norra Dalarnas Fastighets AB

Älvdalens SKG skidskytte

inbjuder alla medlemmar till ÅRSMÖTE

Torsdag 17 juni kl 18.00
Skidskyttebanan vid Sporthallen, utomhus.
Välkomna!

Naturpasset

-Lokakartanfinns nu att köpa hos:
ICA Olssons
Älvdalens Sportcenter
Sportkullan
Alvdalens IFOK

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.

www.annonskullan.se

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

• Vi satsar 45 miljoner kronor

på sjuksköterskor som arbetar
helger och obekväma arbetstider.

Finns det något märkligare
än att åka med sitt barn i en
bil. Alltså att barnet kör och
man själv sitter bredvid.
Den känslan! Går den ens
att beskriva? Man sitter där
med hjärtat i halsgropen
och försöker se lugn ut och
att inte hålla krampaktigt
i dörrhandtaget. Att inte
skrika: ”-bromsa!!” före varje
korsning, även om den här
första bilen inte går fortare än trettio kilometer i
timmen. Efter ett ynka år
är det dags för övningskörning i riktig bil. Där ska man
sitta bredvid en elvaåring
(för det är ju så gamla de
är ungefär tycker man)
som rattar en bil som går i
hundra knyck och fortare
än det om man så vill. Och
det lustiga är ju att den här
känslan släpper inte riktigt.
Det känns faktiskt lite farligt
att åka med sina äldre barn
också. Även om de haft
körkort i tjugo år. Ens barn
är alltid ens små barn. Tiden
har rusat fram och plötsligt
står man där en dag och ser
på dem och upptäcker att
de har blivit vuxna och klarar sig själva. Och några är
på god väg att också flyga
ur boet för att forma sina
liv. Det är sorgligt och härligt på samma gång. Lika
märkligt som det är att bli
skjutsad runt på byn av sitt
barn, lika märkligt känns
det att se på sina barn lite
i smyg, beundra dem på
avstånd och riktigt gotta
sig i den där känslan; de här
kommer från mig. Att man
skapat världens mest fantastiska människor. Ingen
dålig grej! På söndag hyllas
vi, alla mammor i världen
som burit fram dessa fina
ungar, och alla mammor
före oss som kanske kikar
ner från himlen och beundrar sina avkommor.
Ha en fin mors dag!

Evy &
AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.
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Älvdalens kommun

Älvdalens kommun

TIDER I SPORTHALLARNA

sommarboken
på biblioteken i älvdalen

informerar

Nu är det dags att ansöka om fasta veckotider i
kommunens sporthallar inför höstterminen 2021.
Senast 1 juni vill vi ha in din ansökan via
formuläret på kommunens websida.

				

Informerar

Gillar du böcker, pyssla, träffa kompisar och fika?
Biblioteket ordnar träffar och spännande aktiviteter
under sommaren. För dig ca. 8-12 år.

Tel. 0251-313 00
kommun@alvdalen.se
www.alvdalen.se

Älvdalens kommun
		

informerar

SOMMARLOVSAKTIVITETER 2021

Nyfiken på de aktiviteter som erbjuds gratis till
barn 6-15 år i sommar?
Olika föreningar erbjuder utomhusaktiviteter
som tex prova på dragkamp, minigolf, bangolf,
cykelträning, myrfotboll, orientering och vad man
gör i ungdomsbrandkåren.
Kommunen erbjuder simskola, digitalt musikskapande,
sommarboken och triathlon mm.
Hela programmet hittar du på:
alvdalen.se/sommarlovsaktiviteter

Köp din robotklippare hos oss!
Vi utför även installation!

Uppstart
Bibliotekarien Ann-Louise tipsar om böcker och bjuder
på fika. Du får en pysselpåse.
Idre bibliotek: mån 14/6 kl. 13-14
Särna bibliotek: mån 14/6 kl. 15-16
Älvdalens bibliotek: tis 15/6 kl 13-14
Digital träff
Vi kodar en microbit till en kompass som är bra att ha
inför nästa träff. Låna en microbit på biblioteket innan
15/7.
Anmäl dig genom att skicka en mejladress till: ann-louise.danehorn@alvdalen.se
Tors: 15/7 kl. 13:00
Ut i det vilda
Vi lär oss hitta i skogen tillsammans med Peter Friebel.
Vi bjuder på fika.
Idre bibliotek: mån 19/7 kl. 13-16
Älvdalens sporthall: tis 20/7 12-15
Läsutmaning
14 juni – 3 september
Hämta ett häfte på biblioteket. Läs 5 böcker under sommarlovet. När du är klar lämnar du in häftet till biblioteket. Du får ett fint bokpris.
För mer info och anmälan:
Ann-louise.danehorn@alvdalen.se
0251-312 72

Trädbesiktning (gratis)
Såg & Kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910

trädfällning
stubbfräsning
trädgårdsservice
Skogspraktikern.se
Tel. 070-288 37 54
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Blombilen Malung

Information om invasiva
främmande växtarter

f.d Liljas Blommor Dala-Järna

Invasiva främmande arter, det vill säga arter som introducerats till ett område utanför sitt ursprungsområde och sprider
sig kraftigt samt skadar den biologiska mångfalden, ökar i
Sverige och i Dalarna.
Naturvårdsverket rekommenderar förbränning av dessa
arter. De ska inte komposteras då risken för spridning är
stor och fröer och vissa växtdelar inte förmultnar över tid.
Enligt EU-förordningen över invasiva främmande arter är
det förbjudet att: importera, transportera, använda, hålla
levande, sälja, föda upp, odla, byta och släppa ut dessa arter.

De arter som finns i Dalarna där ovanstående gäller:
• Jättebalsamin
• Gul skunkkalla
• Jätteloka

Älvdalen parkeringen mitt emot Biografen
Torsdag 27 maj. 3, 10, 17 juni kl 10-18
Lördag 29 maj. 5, 12, 19 juni 10-14
Midsommarveckan OBS! onsdag 23 juni

Särna parkeringen utanför Abris Sjö & Snö
Fredag 28 maj. 4, 11, 18 juni kl 10-12
Midsommarveckan OBS! torsdag 24 juni

Idre parkeringen vid Idre Kulturhus

Fredag 28 maj. 4, 11, 18 juni kl 14-17
Midsommarveckan OBS! torsdag 24 juni

Jätteloka

Tel: 076-7729345

Välkommen!

Betalning med Swish
eller kontanter!

Blombilen

in
Jättebalsam

Malung

Gul skunkkalla

De arter som finns i Dalarna som Naturvårdsverket
rekommenderar att vi förhindrar spridningen av:
• Blomsterlupin
• Kanadensiskt gullris
• Parkslide

Älvdalen Hockey
gör en nysatsning
på barn och ungdomar

Blomsterlupin

t gullris

Kanadensisk

Har du ett hockeyintresse och vill
vara med och utveckla Älvdalens
hockeyungdomar?

Parkslide

Rätt hantering av dessa arter:

• Dra upp växterna med rötterna.
• Lägg växtdelarna i plastsäck och förslut den väl.
• Kontakta din återvinningscentral för att höra hur de kan ta
emot växtdelarna.
• Transporterar du plastsäckarna på ett öppet släp var noga
med att säckarna är hela och väl förslutna för att förhindra
att växtdelar och frön blåser av släpet och sprids.
• Släng plastsäckarna i containern för grovt brännbart avfall
på återvinningscentralen.
För mer information:
naturvardsverket.se
nodava.se
lansstyrelsen.se/dalarna

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

Älvdalen Hockey behöver stärka sin
tränar- och ledarstab inför säsongen 21/22.
Har du inte tränarutbildning erbjuds du
det inom klubben.
Vi har även behov av domare och
funktionärer. Domarkurs kan ordnas.
Välkommen att anmäla
ditt intresse till styrelsen
Micke Tegner
Mobil: 070-539 41 85
E-post: alvdalen.hc@telia.com

AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.
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Du hittar de perfekta presenterna
för Mors dag och Studenten
hos oss på Byggis
NYHETER OCH TANKAR FRÅN SKOGEN OCH SÅGEN

Just nu också
massor med Nyheter
bland solcellslamporna

Glad sommar!!
Öppettider:
Mån-Fre 7-17
Lördag
9-13

Tallbarken rivs grovt innan
den levereras till kund.

0251-597330
info@byggv.se

Skog blir jord
Nu i trädgårdstider behöver kanske jorden förbättras. I så
fall kan du göra det med skogens naturliga produkter. När vi
avverkar träd låter vi inget gå till spillo. Det är en viktig del
i vårt hållbarhetsarbete. Våra produkter ingår i ett naturligt
kretslopp där barken inte är något undantag. Innan träden
sågas till plankor avlägsnas barken. En del av barken går till
Rölunda Gård som säljer den som täckbark för yttäckning
av jordar, ogrässkydd, dekoration eller barkmull, vilket är
en mycket bra jordförbättrare.
– Barken gynnar mikrolivet i jorden och ingår i det
naturliga kretsloppet. Den blir näring till svampar som är
viktiga nedbrytare i ekosystemet jord, berättar Niklas Vestin
vid Rölunda Gård. Barkens jordförbättrande egenskaper ger
förutsättning för mer växter, som binder mer kol.
Genom att återföra restprodukten bark från sågverket
skapas förutsättningar för ny jord, som i sin tur är grunden för
nya växter och träd. Ett fantastiskt kretslopp!
Läs hela texten på fiskarheden.se/nyheter-blogg, och på
rolunda.com hittar du fler trädgårdstips.

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

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

Mejla gärna frågor och idéer till ollesblogg@fiskarheden.se
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Följ gärna AnnonsKullan på
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