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Din mäklare i Idre-Älvdalen

Nybolet 23, Älvdalen

Porfyrvägen 4, Älvdalen

Välvårdad fäbodstuga med slogbod
och uthus i högt läge i Nybolet.
Solceller och elverk kan användas.
Pris: 350.000 kr

Villa centralt i Älvdalen med
4 sovrum och stor källare.
Huset är i 3 plan med bergvärme.
Pris: 1.350.000 kr

Rymnäs, Älvdalen

Timmerstuga med byggnad förberedd för dusch och bastu.
Skogsmark tillhör fastigheten som är på 1,15 hektar.
Pris: 375.000 kr

Dåsvägen 16, Älvdalen

Uppe i Klitten ligger detta charmiga
timmerhus. Det saknas vatten och
avlopp men el finns. 2 rum och kök.
Pris: 475.000 kr

Wäsa Toppstuga 1,Älvdalen

Nu finns chansen att förverkliga drömmen om en egen
stuga på Wäsaberget. Den tidigare restaurangen har
möjligheter som få andra ställen som boende eller
verksamhet.
Pris: 2.300.000 kr

Brindbergs fäbod, Älvdalen

Fritidshus i levande fäbod med djur som går ute.
Välbyggd stuga med flera rum i bra skick.
Pris: 250.000 kr

Daniel Nyström 0708-344 443
Reg. Fastighetsmäklare

HusmanHagbergIdre TEL: 0253-775 200 MAIL: alvdalen@husmanhagberg.se
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Älvdalen

Söndag 15 augusti
11.00Gudstjänst i Älvdalens kyrka.
Susann Senter, Mait Thoäng

Nu börjar vi planera för hösten. Ännu är inte pandemin över. Det finns
en oro för vad som händer när skolan börjar igen, när vi återvänder till
arbetsplatser och några har varit ute och rest. Men vi hoppas att när alltfler
är vaccinerade så ska vi så småningom kunna öppna för församlingsverksamhet.
Vi har haft kyrkan öppen under flera sommarveckor, och den har varit välbesökt. Många människor har passat på att göra en paus, hittat en stunds
vila. Våra volontärer som hjälpt till att ta emot besökare har gjort en viktig
insats. TACK!

12 söndagen efter trefaldigheten

Även om vi ännu inte öppnar för större samlingar så finns vi till för samtal
och stöd.

Onsdag 11 augusti
11.00-11.30Digital andakt
Tallbacken.
11 söndagen efter trefaldigheten

Söndag 22 augusti
11.00Gudstjänst i Älvdalens kyrka.
Per Sundberg, Mait Thoäng
Onsdag 25 augusti
11.00-11.30Digital andakt
Tallbacken.

Kontakta gärna någon av oss om du har synpunkter, behöver någon att
prata med eller funderar över dop eller vigsel.
Hälsningar,
Susann Senter, kyrkoherde

Telefonlista personal Älvdalens församling:
13 söndagen efter trefaldigheten

Söndag 29 augusti
11.00Gudstjänst i Älvdalens kyrka.
Susann Senter, Gunilla Albertsdotter

Susann Senter 0251-431 43
Per Sundberg (vik komminister) 0251-431 41
Ingrid Qortobi (diakon) 0251-431 42
Alfhild Sehlin (diakoniass) 0251-416 48
Lena Schröder (diakoniass) 0251-431 65
Linda Axelsson (församlingspedagog)0251-431 51
Carina Wallin (församlingsass) 0251-431 64
Gunilla Albertsdotter (kantor) 0251-431 38
Mait Thoäng (vik kantor) 070-541 47 28
Köket Brittgården: Lena Backlund0251-431 74
Församlingsexp: Maria Persson 0251-431 40
Kyrkogårdsärenden: Mikael Knagg 0251-431 58

Spar gärna telefonlistan! Välkommen att höra av dig!

Diakonicenter är
stängt 1/6-31/8

Diakonicenters Textilavdelning Tel: 0251-431 65

Församlingsexpedition i Brittgården Tel: 0251-431 40 Måndag, onsdag- fredag 10.00-12.00
www.svenskakyrkan.se/alvdalen
Med reservation för eventuella ändringar.
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ANSLAG TILL IDROTTS- OCH FÖRENINGSVERKSAMHET
Älvdalens Besparingsskog har för år 2021 anslagit medel för sponsring med
reklamavtal.
Idrotts- och föreningsbidrag till ideell ungdomsverksamhet
i Älvdalens socken.
OBS! Till ansökan skall användas ansökningsblankett som finns att hämta
på vår hemsida och på vårt kontor.
www.besparingsskogen.se
Bifoga komplett årsredovisning.		

Ansökan om stöd till nämnd verksamhet skall vara
Älvdalens Besparingsskog
Box 65
79622 ÄLVDALEN

tillhanda senast den 8 september 2021

JÄLL LOPPIS (HÖSKULLE LOPPIS)

Nallgården, Risbergsv. 7 i Loka, Älvdalen. Skyltat från RV70.

Sön 15/8 10-16
Retrodag & återbruk
Sön 22/8 10-16
Fikabuffé
Följ oss och se mer info om våra populära
teman på Facebook ”Lokas Jäll Loppis”

Uthyres

Fritidshus/tomt
Kontors/affärslokal med
bankvalv. Centralt i Älvdalen. sökes i Älvdalen!
Vår natur och fiskeInfo: 070 6448252
intresserade familj söker en
stuga/fritidshus/gård/tomt
i Älvdalen, vi vill ha nära till
vatten. Gärna efter Rotälven
eller vid Evertsbergssjöarna,
Uppdjusen, Rämma eller
vid annat vatten.

Nästa nummer

Vi följer självklart folkhälsomyndighetens rekommendationer
men komihåg att hålla avstånd och var rädda om varandra.
Tillhör du riskgrupp eller är i Älvdalen annan dag?
Ring Maria Andersson 070-1881440 så öppnar vi upp för
privat visning för dig själv, din familj eller dina kompisar.

26 augusti
Manusstopp

Försäljning av hembakat
fika i mysig trädgårdsmiljö.
Kavelgris, tunnbröd och bondsmör
säljes i begränsat antal varje gång.

Sökes

!
älkomna
Varmt v

Välkommen tillbaka till Salem!

fredag 20/8

Carola 0703663749
Anders 0761487242

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

22/8 Kapellet är öppet för bön och andakt 11:00 – 12:30
Försäljning av matlådor i Salem på torsdagar från 11:30 med start 12/8
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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Lata dagar i solen har vi
verkligen fått ha nu. Att
pricka in sin semester
de gångna veckorna kan
väl inte anses som något
annat än att man har tur
som en tokig. Ja..och så är
det ju förstås en del som
tagit en senare semester, och ni får det säkert
också jättefint! Kanske
behövs en extra dos av
positivt tänkande bara.
Visst, det finns ju de som
ivrigt klamrar sig fast vid
påståendet att; ”det finns
inget dåligt väder bara
dåliga kläder”. Tjena mors!
Jovisst, kan man lura sig
själv att tro att det är
skönt att vara ute i regn
och rusk, om man bara
har galonställ, sydväst
och heltäckande regnkappa på det, men nej.
Det är inte skönt. Okay,
man kanske inte blir blöt
utifrån då, mer än några
rännilar av iskallt regnvatten som alltid lyckas leta
sig innanför kragen och
vidare neråt nacken och
ryggen. Men däremot så
blir man otymplig som en
”michelingubbe” och till
sist genomblöt av svett i
den här väderbeständiga
utstyrseln som man klätt
sig i. Nej, strålande sol från
klarblå himmel, hoppa
i ett par shorts och ett
linne. Inget kan gå fel! Dagen är liksom räddad där
av solskenet. Vi får hoppas att vi ändå får några
fler av dessa soliga dagar,
trots att man anar att hösten står och lurar bakom
knuten. Vi låtsas som att vi
inte ser den och fortsätter
att njuta av sommaren så
länge vi kan. Ha de!

Evy &
4

Lena

Jordgubbar 4 liters lådor och askar säljes.
Särna (park. vid kyrkan)

Älvdalen (blåa huset)
Måndagar & Torsdagar
kl 17-18

Tisdagar kl 15-16
Lördagar kl 14-14.30

Idre (vid Idrebua)

Hjortronsylt

Tisdagar kl 17-18
Lördagar kl 15-15.30

Hallonlådor 1,6 kg

Butiken på Sollerön
öppen varje dag 10-18

Blåbärslådor 1,6 kg
Smsa gärna för beställning

Tel. 076-2121588 /Peter • www.sollerojordgubbar.se

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

Älvdalens Blomsterfond
Årsmöte i Brittgården
Onsdag 1 sep. kl 16.00
Styrelsen

Älvdalens
Jaktskytteklubb
ÅRSMÖTE
31 aug. kl 19.00
Älvdalens utbildningscentrum
Välkomna!
Styrelsen

Ulum Dalska
Ändrad lokal
för Årsmötet!
Välkomna till

Näsets bystuga
Torsdag 19/8 kl 18.30
Styrelsen

Wermlands Skogsentreprenad AB

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

Anders Persson i Älvdalen AB

Tel. 070-2263758 anderspersson@hotmail.com

Dragspelsstämma

Fiskbilen
Älvdalen ICA-parkeringen
Söndag 22/8 kl 11-12
Tel. 070-685 53 51

Evertsbergs Bygdegård
Fredag 13/8 och Lördag 14/8
ALLSPEL och uppträdande från kl 12.00
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”Frivillig entré”

Handla på
elon.se & bolist.se
Hämta i butik.

Info: Bengt Heder tel 070-6917806

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

