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Älvdalens kommun

informerar

Minska smittspridningen i din vardag

Tack för att du visar omtanke!
Fortsätt hjälp till att minska smittspridningen av covid-19 genom att visa omtanke i din
vardag och stanna hemma om du är det minsta sjuk, testa dig vid symtom, tvätta
händerna ofta och håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
Hjälp med att handla
Du som är över 70 år eller tillhör en riskgrupp kan få hjälp med att handla, hämta medicin
eller låna hem böcker. Ring oss så förmedlar vi kontakten till din butik och FRG som gratis
hjälper till med utkörningen.
Skicka en videohälsning
Skicka en videohälsning till din vän som bor på något av våra äldreboenden
Solängsgården i Idre, Särna äldreboende eller Furuvägens och Tallbackens äldreboenden
i Älvdalen. Läs hur det går till på vår webb.

Ta kloka beslut och undvik platser där du och andra kan bli smittade!
kommun@alvdalen.se

0251-313 00, www.alvdalen.se/coronavirus
AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.

Älvdalen
Onsdag 9 september
12.00 Lunchmusik i kyrkan, soppa
serveras efteråt.
Svenerik Blomgren.
Torsdag 10 september
9.00-12.00 Öppna förskolan.
Vi träffas i Norra lekparken.
Fjortonde söndagen efter trefaldighet

Söndag 13 september
11.00 Gudstjänst i kyrkan.
Folkmusikgruppen TONA medverkar.
Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter,
Kerstin Forslund, Maud Norman,
Berit Zetterqvist.
Tisdag 15 september
10.30-11.30 Vagga gunga gå i
Brittgården, Entréplan.
11.30-13.00 Sopplunch i Brittgården.
15.15-16.45 Tisdagskul
i Brittgården, övervåningen.
Onsdag 16 september
8.30 Morgongudstjänst i kyrkan.
Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter.
12.00 Middagsbön i kyrkan.
Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter.

Älvdalen
Torsdag 17 september
9.00-12.00 Öppna förskolan.
Vi träffas i Norra lekparken.
Femtonde söndagen efter trefaldighet

Söndag 20 september
11.00 Gudstjänst i kyrkan.
Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter.
Tisdag 22 september
10.30-11.30 Vagga gunga gå i
Brittgården, Entréplan.
11.30-13.00 Sopplunch i
Brittgården.
15.15-16.45 Tisdagskul
i Brittgården, övervåningen.

Älvdalen
Tisdag 29 september
10.30-11.30 Vagga gunga gå i
Brittgården, Entréplan.
11.30-13.00 Sopplunch i
Brittgården.
15.15-16.45 Tisdagskul
i Brittgården, övervåningen.
Onsdag 30 september
8.30 Morgongudstjänst i kyrkan.
Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter.
12.00 Middagsbön i kyrkan.
Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter.

Onsdag 23 september
12.00 Middagsbön i kyrkan.
Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter.
Torsdag 24 september
9.00-12.00 Öppna förskolan.
Vi träffas i Norra lekparken.
Sextonde söndagen efter trefaldighet

Söndag 27 september
11.00 Gudstjänst för stora och små
i kyrkan.
Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter.

Vi följer fortlöpande aktuella myndigheters rekommendationer
och kan därför behöva ställa om verksamheter.
Vid sjukdomssymtom samt riskgrupper bör avstå från att delta
i verksamheter.
Håll utkik på vår hemsida och facebook för ändringar och ny
information.
Vi har fortsatt utökade telefontider, du når oss
varje vardag kl. 10-14

Vi har en sida på Facebook
med information om kyrkans
verksamheter. Välkomna att
söka på Älvdalens församling.

Ledare:
Diakonicenters
textilavdelning:
Annika Hedlund och
Lena Schröder
Barn och ungdom:
Carina Wallin
och Linda Axelsson
Husmor:
Lena Backlund
Körer:
Gunilla Albertsdotter

Diakonicenters Textilavdelning Tel: 0251-431 65

Församlingsexpedition i Brittgården Tel: 0251-431 40 Måndag- fredag 10.00-14.00
www.svenskakyrkan.se/alvdalen

Med reservation för eventuella ändringar.
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Älvdalen

Älvdalen

Nästa nummer av AnnonsKullan
delas ut

30 september

Manusstopp fredag 25/9

Second-hand, Dalgatan 116A
Öppet: onsdag, torsdag, fredag kl 10-16

Sön 13/9 kl 11:00 Kapellet är öppet för bön och andakt.
Sön 20/9 och 27/9 kl 11:00 Gudstjänster från Equmeniakyrkans Kyrkokonferens
via TV–skärm i Salem.
Försäljning av lunchlådor: I Salem torsdagar udda veckor från 11:30. Start 10/9.
På Soldis, Åsen onsdagar jämna veckor från 11:30. Start 16/9.
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.

Det blev september och ”pang”
så var det höst. Trots att vi fortfarande bjuds på en och annan
dag när solen värmer så känns
det lite förbi med shorts nu.
Dags att rota fram byxor och
varma tröjor. Kanske pigga upp
sin garderob, och samtidigt
stötta någon handlare, med att
investera i lite nytt? För modevärlden tar även den stryk av
den pågående pandemin. Det
kan man bland annat läsa om i
tidningen ”New York Times” där
ett omslag i början på augusti
pryddes av en mysbyxa och orden ”sweatpants forever”. Om
modeindustrin med ”finkläder”
knackar sig fram i dagarna,
så går det däremot så mycket
bättre för företag som säljer
mysbyxor och sweatshirts i
landet ”over there”. De har
visst tiodubblat sin försäljning.
Förståeligt, för vem går upp
på morgonen och sätter på
sig kjol och blus när man ändå
inte ska träffa en kotte på hela
dagen. Klart som korvspad att
mysbyxan åker på! Undrar om
det märkts någon stigande
säljkurva på vandringskängor
också? För aldrig har det väl
vandrats och upptäckts så
många stigar och smultronställen som i år. Sociala medier har
svämmat över av platser långt
in i skogen som många inte
hade en aning om. Uppskattat
även av oss som helst håller
oss till bebyggda områden. Vi
har ju också fått se alla dessa
platser, utan att behöva gå där
i snårskogen, eller ”dretsraiser”
som vi säger här i Älvdalen, på
helspänn för eventuella björnattacker. Nu börjar det dock
dra ihop sig för årets älgjakt,
och då är det nog säkrast för
alla skogsmullar att ställa vandringskängorna på hyllan ett
tag och hålla sig hemma. Man
har ju hört talas om jägare som
inte sett skillnad på folk och fä.
Det kan så att säga gå vilt till
där ute i skogen.
Ha de!

Evy &

Lena
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Tack

Älvdalens Kommunbyaråd

Tjär tokk för
uppwaktnindje ig fikk
mes ig fylld 90.
Inger

inbjuder till samrådsmöte
om Centrumutvecklingsplanen på Idre

Idre Kulturhus/bygdegård
21 september kl. 18-20

Älvdalens
Jaktskytteklubb
ÅRSMÖTE
30 sep. kl 19.00
Hotell Älvdalen
Välkomna!
Styrelsen

Kom och ställ frågor och lämna synpunkter
till bland annat kommunens planarkitekt.
Välkomna!

Köpes
Begagnad älvdalssten
eller skiffer. Ca 16 kvadrat
Tel. 0709244145

Handla på elon.se
Hämta i butik.

Älvdalens Sim- och Ishall
Nu kör vi igång höstens kursverkssamhet!

säljes på anbud

Årsmodell: 2007. Miltal: 22 824. Växellåda: Manuell. Bränsle: Diesel. Anmärkningar: Renoveringsbehov, avställd.
För mer information kontakta Lars Hedlund, 070-2267249,
lars.hedlund@nodava.se.
Anbud accepteras endast via mail till info@nodava.se och ska vara
inkommet senast 18 september 2020.
Märk anbudet med ”Anbud VW Transporter”. Anbudet ska innehålla
namn, adress och telefonnummer till anbudsgivaren. Anbudet ska
ges i inklusive moms. Säljaren förbehåller sig rätten att neka bud.
Bilen står i Älvdalen och hämtas av köparen efter fullgjord betalning.

Vecka 38 startar:
Kultur och fritid Älvdalens kommun

Volkswagen Transporter DH 2,5
4-MOT

•Simskola (tisdagar & onsdagar)
•Babysim (måndagar)
•AQUA CROSSFIT (obs! tisdagar)
•Crawl (lördagar)
Ring för anmälan gällande simskola,
babysim och crawl till: 0251-312 85

Aqua crossfit
drop in
tisdaGAR kl.19.00

Välkomna!
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 BG 5099-0043 Swish 1235498985
		
Annelie 070-760 35 18

AnnonsKullan

Ansvarig utgivare: Evy Johansen
Tryck: STUART Print
Distributör: PostNord
AnnonsKullan delas ut av PostNord till hushåll i
Älvdalen, Särna, Idre, Sälen, Lillhärdal, Våmhus
och delar av Mora samt till företag i Älvdalen.
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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simhall.ishall@alvdalen.se 0251-312 83
www.alvdalen.se Vi finns på Facebook, Älvdalens Sim- och Ishall

Älvdalens kommun

				
Informerar
OHTSEDIDH – SAMISKA KULTURYTTRINGAR
I MELLANSVERIGE
En vandringsutställning som berättar om samiska spår
i regionerna Dalarna, Gävleborg och Västmanland.
Ohtsedidh är ett projekt mellan Dalarnas museum,
Stiftelsen Gaaltije, Sydsamisk kulturcentrum, Länsmuseet Gävleborg och Västmanlands läns museum.

Plats: Idre kommunhus, entrén
När: v.37-38, kl.08.00 -16.00 vardagar
Kontakt: Anneli Hårdén
anneli.harden@malung-salen.se
tel. 073 860 85 06
AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.

Älvdalens kommun

informerar
HÖSTEN PÅ ÄLVDALENS BIBLIOTEK
Vi på Älvdalens bibliotek håller våra ordinarie öppettider men följer Folkhälsomyndighetens och
Älvdalens kommuns rekommendationer för hur vår verksamhet ska bedrivas under det extraordinära läge som uppkommit i och med coronaviruset och dess smittspridning.
Det är viktigt att hålla avstånd och det finns möjlighet att tvätta händerna i våra lokaler.
Aktiviteter kan tillkomma eller ändras. Håll utkik på bibliotekets Facebooksida eller kommunens
hemsida för mer information.
Plantbytarmånad

Nordiska litteraturveckan

Garanterat bra böcker

Mån 9/11 kl. 9-9.30. Bibliotekarien Ann-Louise tipsar om
pekböcker. Vi läser, rimmar och ramsar tillsammans.
Begränsat antal platser. Anmäl dig till biblioteket.

Kom in med dina plantor till biblioteket och gå hem med någon
annans. Hela september byter vi plantor med varandra.

Ons 30/9 kl.18. Bibliotekarierna tipsar om garanterat bra
böcker.Begränsat antal platser. Anmäl dig till biblioteket.

e-Medborgarveckan

Workshop: Brodera eller pärlplatta egna foton.

Kura gryning: Familjemys på bibblan

Kura skymning

Mån 9/11 kl. 19. Högläsning ur boken Ärr av Auður Ava
Ólafsdóttir som 2018 fick Nordiska rådets litteraturpris.
Begränsat antal platser. Anmäl dig till biblioteket.

Afternoon tea med granterat bra: poesi

Tor 8/10 kl. 15-18. Gör vackra pärlplattor eller broderier
utifrån egna foton. Begränsat antal platser.
Anmäl dig till biblioteket. Från 12 år.

Fre 13/11 kl. 15-16. Bibliotekarierna tipsar om Garanterat bra
poesi. Begränsat antal platser. Anmäl dig till biblioteket.

• Barns nätanvändande. En guide som vänder sig till
föräldrar, fritidsledare och föreningar hur man kan göra
sina barn säkrare på nätet.
• MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
Tänk säkert-kampanj. Kommunpolisen (Rättviks kommun)
föreläser om hur man skyddar sig mot bedrägerier på nätet.
• Fler föreläsningar tillkommer.

För dig som är student

Teater Kung och Drottning: Bokimpro

Lör 17/10 kl. 13. Familjeföreställning. Gratis biljett hämtas
på biblioteket. Begränsat antal platser.
Plats: Älvdalsskolans rörelserum. Barn från 5 år.

Måndagar kl. 9-12. Utbildningen består av enklare hand-havande och hur man kan umgås digitalt.
Begränsat antal platser. Ring för anmälan och mer info.
Arne Strand: tel. 073-860 22 42.

Läslov

Digital-hjälpen Drop in

Digitala föreläsningar under v.41:

Mån 26/10 kl. 13-14. För dig som är 8-12 år. Vi fikar,
pratar och väljer varsin bok. Nästa gång vi träffas pratar
vi om böckerna.
Begränsat antal platser. Anmäl dig till biblioteket.

Pyssla läslovsmonster

Tor 29/10 kl. 14-16. Tova eller garnbolla läslovsmonstret.
Begränsat antal platser. Anmäl dig till biblioteket.

Romerna och deras musik: En introduktion.

Tor 29/10 kl. 18-19. Musikaliskt föredrag som ledsagas av
levande romsk folkmusik från Ryssland och Östeuropa,
framförd av trion Krilja.
Begränsat antal platser. Anmäl dig till biblioteket.
Plats: Älvdalsskolans Rörelserum.
Ons 4/11 kl 18. Författarkväll med Håkan Olsén, fotografen
och författaren bakom boken Skråväsen - En bok om svenska
hantverkare.
Begränsat antal platser. Anmäl dig till biblioteket.
Plats: Älvdalsskolans rörelserum

Bibliotekets öppettider:
Mån: STÄNGT
Tis, ons: 10-12, 14-18
Tor, fre: 10-12, 14-16
Meröppet: varje dag 6-22

Utbildning för seniorer: mobil/Surfplatta

Onsdagar kl. 15-18 med Arne strand.

Bokprovning: Garanterat bra böcker

Författarkväll med Håkan Olsén

Är du student och behöver hjälp att söka efter litteratur/
information till dina studier. Boka en stund där du i lugn
och ro får vägledning av en bibliotekarie. Boka en
bibliotekarie genom att mejla: bibliotek-kultur@alvdalen.se

After-school

Tisdagar kl. 13-16. Kom in och se vad som händer på
bibblan efter skolan, vi spelar tv-spel, VR, pysslar,
programmerar robotar och mycket mer.
För barn och ungdomar.

VR och tv-spel

Xbox och Nintendo switch kan du spela under bibliotekets
öppettider. På tisdagar och torsdagar kan du prova på
bibliotekets VR. Kom ihåg att ta med ditt lånekort.

Hemleverans och take-away

Biblioteket erbjuder hemleverans eller utlämning av böcker
utanför entrén till dem som tillhör riskgrupperna och inte kan
besöka biblioteket. Tjänsterna är gratis och lånetiden är
6 veckor. Kontakta Älvdalens bibliotek: tel. 0251- 312 70.
e-post: bibliotek-kultur@alvdalen.se

Bibliotekets kontaktuppgifter:
bibliotek-kultur@alvdalen.se
0251-312 70
AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.
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Vår nya tjänst – SMS-avisering för slamtömning
På vår hemsida har vi nu en tjänst där ni som vill kan anmäla er för att få avisering
för slamtömning. Det ni behöver göra är att fylla i era kontaktuppgifter i beställningsformuläret. Har ni flera fastigheter får ni göra flera beställningar. Denna tjänst
kommer att tas i bruk i höst och ni kommer att få ett SMS från oss fyra veckor
innan vi kommer. Efter tömningen kommer det ett sms att den är utförd.

Göra plats för slamtömningen:

Innan slambilen kommer:
• Röj ordentligt ända fram till brunnslocket.
• Lossa muttrar som rostat fast och lås upp ev. kättingar över brunnslocket.
• Locket ska vara fritt från saker, t.ex. blomkrukor eller överbyggnader.
• Markera anläggningen, gärna med en vimpel.
• Vägen fram till anläggningen ska vara farbar. Är den inte det, kontakta vår
kundservice.

4,5 METER

• Se till att vägen till fastigheten är fri från buskar och träd och klarar av
fordon upp till 25 ton.
• Slambilen behöver ca 4 meter i bredd och ca 4,5 meter i höjd på en helt
hinderfri väg.
• Bilen behöver också kunna komma nära anläggningen, så nära som möjligt.

VÄGBREDD
3,5 METER

TOTALT 5,5 METER

www.nodava.se

Nästa nummer av

AnnonsKullan
delas ut 30/9

Funderar du på värmepump?
Hör gärna av dig till oss.
Att få ett pris kostar inget!

manusstopp fredag 25/9

Annonsera lokalt!
AnnonsKullan hjälper dig att sprida ditt budskap!
Du når alla hushåll i hela Älvdalens kommun,
Sälen, Lillhärdal, delar av Mora samt till företag
i Älvdalen.
AnnonsKullan finns även tillgänglig via utlägg
på lokala näringsställen.
Den kan även läsas på www.annonskullan.se
Boka din annons på 070-2538457
eller evylena@telia.com
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Tel: 070-601 48 61
www.morarör.se
moraror@outlook.com

Jordgubbar säljes
Älvdalen Ny plats! Blåa huset.
Varje Måndag & Torsdag
kl 17-18.00

Nu även hjortronsylt
Höstjordgubbar
säljes i 5 liters lådor.

Hösthallon 1.6 kg
Kantareller 1 kg
Blåbär 1.6 kg
Lingon 1.6 kg

Ring eller smsa gärna
för beställning.

Särna (park. vid kyrkan)
Tisdagar kl 15-16
Lördagar kl 14-14.30

Idre (vid Idrebua)

Tisdagar kl 17-18
Lördagar kl 15-15.30

Butiken på Sollerön
öppen varje dag 10-18

Glöm inte att hålla avstånd och lova att hålla er hemma vid minsta sjukdomssymtom.

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

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

Hjälp oss
hjälpa dig
att slippa få
Alzheimers!

KÖP EN STIHL MOTORSÅG
OCH FÅ EN VÄRDECHECK
ATT HANDLA SKYDDSKLÄDER OCH SKOR FÖR!
Värdecheck ges vid köp av STIHL motorsågar
MS 201/241/261/362/400/462/500i ovh MSA 220
fram t.o.m. 2020-12-31
Värdechecken kan utnyttjas t.o.m.2021-01-31
för att köpa STIHL skyddskläder och skyddskängor/stövlar.
För mer information se stihl.se

Swisha en gåva till
alzheimerforskningen
123 90 111 98
TACK!

Såg & Kedjeservice • Hagalundsvägen 1, Älvdalen • 0251-10910

AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.
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Orangutangen är allvarligt hotad av utrotning. Nära 90 % av antalet orangutanger har
försvunnit de senaste femtio åren. Detta beror till stor del på att regnskogen, deras livsmiljö,
skövlas för att ge plats åt oljepalmsplantager. Världsnaturfonden WWF arbetar för att skydda
regnskogarna och dess invånare, bland annat genom att upprätta nationalparker och skapa
förutsättningar för ett hållbart uttag av naturresurser, till exempel genom FSC-certifiering.

Stöd vårt arbete, bli Orangutangfadder idag! wwf.se/orangutangfadder
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Pongo pygmaeus Bornean orang-utan. © Russell A. Mittermeier / WWF-Canon

Mjuk, orange och hemlös

