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Annorlunda Julhandel
I år är julen inte som andra jular pga Covid-19, men butikerna
i Älvdalen erbjuder ändå mycket av allt vad julen innehåller.
Vi på Älvdalens Köpmangata gör allt för att hitta en bra lösning för dig
som kund så att du ska kunna känna dig trygg när du besöker oss.
Just nu är det extra viktigt att hålla ihop och hålla ut, hålla avstånd
till varandra, visa hänsyn och följa de råd och riktlinjer som finns
för att bromsa smittan.
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Handla julklappar i tid!
För att undvika den ”sista minuten” trängsel som kan uppstå i
julhandeln väljer många butiker att ha utökade öppettider inför jul!
En del butiker har även öppet nu på söndag 14-19.
För mer info om öppettider och aktuella erbjudanden i butikerna
se annonsering samt Facebook.
Även om allt inte är som vanligt kommer det ändå att tändas
marschaller längs med Dalgatan på söndag mellan kl 14-19.

Rösta på ”Årets julgran”
Tävlingen pågår från 29/12 till 22/12.
Vinnaren av granen utses den 23/12
Pris lottas ut bland kunderna som röstat.

Rösta på ”Bästa julskyltfönster”
Lämna in talongen senast måndag 30 november.
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Öppet i kyrkan för enskild bön och andakt
vardagar 12-14 samt söndagar 10 – 14
Det är återigen ett ansträngt läge för oss i församlingen,
för hela det svenska samhället och för hela världen.
När vi nu står inför advents- och julhelgen är ingenting
återigen såsom det brukar. I församlingen har vi för
tillfället pausat all verksamhet som innebär att vi möts
fysiskt, detta såklart för att försöka minska den smittspridning som pågår.

Gud, i dina händer vilar jag i tro,
vilar i din värme och din ro.
Varje brustet hjärta, varje skadad själ
famnar du i nåd och gör den hel.
Nära vill jag leva, nära dig, min Gud,
i din omsorg finner själen ro.
Nära vill jag leva, nära dig, min Gud,
i din kärlek kan min kärlek gro.

Istället för att som vanligt kunna mötas till gudstjänst
i kyrkan på första advent och de följande adventssöndagarna kommer vi att publicera digitala andakter på
vår facebooksida de söndagar som ligger framför oss i
adventstiden. Vi kommer att hålla kyrkorummet öppet
för enskild bön och andakt.

Gud i dina händer vilar jag i bön,
växer glädjens tro och hoppets frön.
Du har oss försonat: Jesu Kristi död
Räddar oss till liv i överflöd.
Nära vill jag leva, nära dig, min Gud,
i din omsorg finner själen ro.
Nära vill jag leva, nära dig, min Gud,
i din kärlek kan min kärlek gro.

I centrum för adventstiden och julens berättelser står
Josef och Maria och Jesusbarnet – en familj som i sin tid
levde i ett annat ansträngt läge. Josef och Maria som
fick lämna tryggheten hemma för att bege sig till skattskrivning, när deras barn väl var fött väntade flykten till
Egypten för att undkomma kung Herodes. Men genom
allt höll Gud en skyddande hand över den familjen. Till
slut kunde de återvända hem och Jesus kunde framträda i världen som Guds Son.
Denne Jesus hyllar vi på första advent, Han som också
vet något om att leva i ett ansträngt läge. Gud lever från
den första julen med oss och bland oss, även just nu i
den svåra pandemin vi finns mitt i. Till denne levande
Guden står vårt hopp om Hans omsorg om oss.
Andreas Nerelius
andreas.nerelius@svenskakyrkan.se
telnr: 0251-43143

Gud, i dina händer får jag gråta ut,
gråten delar du tills den tar slut.
Gud, du känner ondskan, i din egen kropp.
Att du delar smärtan ger mig hopp.
Nära vill jag leva, nära dig, min Gud,
i din omsorg finner själen ro.
Nära vill jag leva, nära dig, min Gud,
i din kärlek kan min kärlek gro.
Gud, i dina händer lägger jag mig ned.
När jag går till vila är du med.
Dina händer bär mig genom rum och tid.
Jag förblir i ljuset i din frid.
Nära vill jag leva, nära dig, min Gud,
i din omsorg finner själen ro.
Nära vill jag leva, nära dig, min Gud,
i din kärlek kan min kärlek gro.
			Sv. Psalm 769

Diakonicenter är stängt
men det går bra att ringa.
Tel. 0251-431 65
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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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.

Sök stipendium
i ICA Olssons
Ungdomsfond!
ICA Olssons ungdomsfond är till för att stärka
och utveckla positiva ungdomsmiljöer i Älvdalen.
Stipendiet utdelas till ungdomar, ledare och föreningar i
Älvdalens socken som utmärkt sig och vill utvecklas inom
Kultur, Idrott och God Samhällsinsats i idéell verksamhet.
Pengar till Ungdomsfonden kommer från försäljning av
plastkassar på ICA Olssons.
På grund av Covid 19 restriktionerna, kommer
stipendiaterna att meddelas hur de ska få mottaga
sitt stipendium.

Ansökningar skickas till:
ICA Olssons Ungdomsfond
Box 36, 796 21 Älvdalen
senast den 8 december
Öppet alla dagar

8-21

Sanna mina ord! Det här
året går till historien. Till
och med den vanligtvis så
ståtliga granen som varje
år sätts upp på Rockefeller Center, verkar ha tagit
stryk av pandemin. Trött
och spretig restes den upp
häromdagen för en tapper
skara av New Yorkbor. Nåja,
den blir säkert fin sen när
den smyckats med några
tjog guld och glitter. Värre
problem än en ful gran
finns det minsann. Det
här viruset drabbar ju inte
”bara” alla stackare som blir
sjuka, samt en eller annan gran, utan det blir en
lång kedja av följdeffekter
i dess väg. Som till exempel grönkålsodlarna, som
på grund av alla inställda
julbord nu står med tonvis
av grönkål som ingen vill
köpa. Vi läser om en odlare
som säger; ”-det gör ont i
mitt grönkålshjärta” Såklart
det gör! Det kanske kan låta
som vi gör oss lustiga här,
men vi lider faktiskt med
grönkålsbonden och alla

andra som drabbas av det
som den här pandemin för
med sig. Allting har stannat
av och satts på vänteläge.
Något som inte ens ett
mäktigt virus kan stoppa
är dock tiden. Nästa gång
ni bläddrar i Annonskullan
så är det årets sista, kanske
med en del spännande
julklappserbjudanden från
köpmännen här i Älvdalen
som kämpar på för att vi
ska få ha dem kvar. Kämpar på gör även vi. Läsa
på nätet i all ära, men vi
har många som önskar att
även i fortsättningen få sitt
annonsblad i brevlådan
att bläddra på riktigt i. Det
värmer våra hjärtan! Så, vi
kämpar väl på, alla tillsammans och ser fram emot en
kanske annorlunda men
ändå fin jul såsmåningom!
Ha de!

Evy &

Lena

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

På grund av den rådande pandemin är
alla våra samlingar för närvarande inställda.

Försäljning av lunchlådor:
I Salem torsdagar udda veckor.
På Soldis i Åsen onsdagar jämna veckor.

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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Säljes

Älvdalens
Golfklubb
ÄNTLIGEN

Bilderboken ”I Mickes lådor”.
160 bildsidor från Älvdalen
ligger snart på en lastbil för
leverans.

Stövletter, Duffy strl 40
Som nya! Använda endast
vid ett tillfälle. Pris 150:Tel. 070-2538457
Vår bror

Lennart Jansson
har avlidit
i Borlänge den 12 november
Leif och Rolf Jansson
med familjer

Beställ boken hos Jut Johan
070-2211642 vardagar efter
kl.14.00.
Ring eller skicka ett SMS.

Ett ”drive-in”boksläpp sker lör. 5/12 10-16
på Sandstensv.19.
Swischbetalningar eller jämna kontanter i kuvert.
Tänk på låååååååååååååååååååånga avstånd.
ELVISAFTON med Billy Bremner Trio
BYGDEGÅRDEN I NORNÄS
nytt Fre
datum!
kl:-20.00
20/11Lördag
kl 20.009/1
295

Köpta biljetter gäller till det nya datumet.

2 x 45 min. med fikaförsäljning i pausen.
MAX 50 personer.
För mer information samt biljetter
CORONASA
070-6679759
FE

kör Loka Jäll loppis sin
årliga julmarknad!
Denna gången digitalt!
Gör er beredda och gå med i
gruppen Lokas Jäll loppis på
Facebook redan nu, så kommer mer info under nov-dec.
Vi hoppas kunna bjuda på
riktigt mysig julstämning!
Vid frågor eller beställningar
kontakta Maria Andersson
0701881440

4

Fiskbilen
Älvdalen ICA-parkeringen
Söndag 29/11 kl 12-13
Tel. 070-685 53 51

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

11-12 december

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

Välkomna!
Älvdalens GK

Trädfällning!

Bondsmör & messmör

SE HIT!

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

Föranmälan görs till
gunnarbarke@hotmail.se
senast 6 december.
De som anmält sig kommer
att få en inbjudan via skype.

Linda Gail Lewis Fre 19/3 -2021

till salu. Tel: 070 3409554

AnnonsKullan

OBS! Höstårsmötet är flyttat.
Det kommer att äga rum
digitalt via skype den
10 december klockan 19:00

Varmt välkomna på ”nätet”!

Stöd kampen
mot prostatacancer!
Swisha till 9001017
SMS:a Blått100 till 729 29
Fler sätt att bidra på:
prostatacancerforbundet.se

Wermlands Skogsentreprenad AB

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

Anders Persson i Älvdalen AB

Tel. 070-2263758 anderspersson@hotmail.com

Älvdalens kommun
informerar

TIDER I SPORTHALLARNA
Nu är det dags att ansöka om fasta veckotider i
kommunens sporthallar inför vårterminen 2021.
Senast 1 december vill vi ha in din ansökan via
formuläret på kommunens websida.
Tel. 0251-313 00
kommun@alvdalen.se
www.alvdalen.se
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Älvdalens kommun
informerar
Ändrade rutiner och öppettider på biblioteken
Med anledning av de skärpta lokala råden i Dalarna anpassar vi vår
biblioteksverksamhet för dem som vill och behöver tillgång till biblioteksservice.

Skärpta lokala allmänna råd i Dalarna
Råden gäller fram till 10 december men kan förlängas vid behov. Förutom att du ska fortsätta hålla avstånd, tvätta händer, stanna hemma och testa dig vid minsta symtom gäller:

•
•
•
•

Gör bara nödvändiga resor.
Håll dig undan miljöer med många människor.
Gå inte på möten, konserter eller idrottsaktiviteter.
Var bara nära människor som du bor ihop med.

Det här gäller på biblioteken
För dig som biblioteksbesökare gäller detta:
• Avstå från att besöka biblioteket om du inte måste.
• Du ska vara fullt frisk och utan symtom när du besöker biblioteket.
• Avstå från att besöka biblioteket om du ser att det redan är många personer därinne.
• Håll avstånd till personal och andra besökare.
• Gå inte in i biblioteken för att lämna tillbaka böcker utan använd bokinkasten.
• Reservera gärna det du vill låna för att göra ditt biblioteksbesök så kort som möjligt.
• Tvätta händerna före användning av datorer och tv-spel.
• Om du vill studera på biblioteket - boka tid.
För att undvika kontakt med andra kan du:
• Bli meröppet-kund och få tillgång till biblioteket alla dagar klockan 06.00-22.00.
Gäller biblioteken i Älvdalen och Idre, inom kort även Särna.
• Hämta dina reserverade böcker utanför biblioteket.
• Få hemleverans av Frivilliga resursgruppen, FRG.
• Använda självbetjäning genom att låna och lämna själv i våra automater.
• Låna e-böcker och tidningar i våra e-tjänster Biblio och Pressreader.
För att minska smittspridning har vi även infört dessa åtgärder:
• Anpassat öppettider för att minska trängsel.
• Minskat ner på antal sittplatser.
• Begränsat antal besökare i bibliotek och tidningsavdelningar.
• Ställt in all programverksamhet.
• Ingen kontanthantering.
• Regelbunden rengöring av all datautrustning.

Kontakta oss
Älvdalens bibliotek, bibliotek-kultur@alvdalen.se, 0251-312 70
Särna bibliotek, sarna.bibliotek@alvdalen.se, 0253-59 66 10
Idre bibliotek, idre.bibliotek@alvdalen.se, 0253-315 12
www.alvdalen.se/coronavirus
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Handla tryggt hos oss under Black Week & Jul

Snöslunga
Cub Cadet XS2 61

13990:ord.pris 16490:-

Vi vill att du ska känna dig trygg i att vi på Elon/Bolist
Älvdalen gör allt vi kan för att du på ett säkert sätt ska
kunna fynda din nya favorit under Black Week & Jul.
Ditt köp kan du göra online (Bolist.se eller Elon.se) eller i butik
och du kan även kontakta oss via telefon, e-post eller sms.
Vi levererar tryggt och säkert dina produkter utanför butiken.
Önskar du hemleverans kan vi självklart erbjuda det.
Vi följer Folkhälsomyndighetens och regionernas råd och
rekommendationer och håller oss ständigt uppdaterade
gällande eventuella förändringar.
•Handla online eller kontakta oss, hämta sedan
upp dina produkter utanför butiken
•Vi håller avstånd till varandra – två meter
•Vi erbjuder handsprit till kunder och personal
•Vi har plexiglas vid våra kassor
•Vi har utökat våra städrutiner
•Vi begränsar antalet kunder i butik

Såg & Kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910

Handla julklappar i tid för att undvika den
”sista minuten” trängsel som kan uppstå!
Paketinslagning ingår.

ppet
Extraö /11
29
Söndag 9
4
kl. 1 -1

Gå gärna in och gilla vår facebook och instagram,
där kommer vi lägga ut många julklappstips och
fynd. För de som önskar handla kontaktlöst är det
bara att ringa, maila eller sms´a så löser vi
Öppettider:
varuleveransen efter önskemål.
Mån-Fre 7-17, Lördag 9-13

0251-597330

Julklappstankar!

Nästa nr av AnnonsKullan
delas ut

16 december
Manusstopp 11/12

Nu gäller det att tänka till.
Vi har ingen webshop, men vi
kommer att bjuda er på ”julklappstips”
på sociala medier fram till jul!
(så ni kan webshoppa lokalt!)
Är ni intresserade av någon vara, ring
eller skriv. Vi kan slå in julklappen
och ställa ut den på vår kaj om ni inte
vill gå in till oss. Swisha!

Förbeställ gärna dina
blomsterbeställningar med god
framförhållning för att hjälpa oss
planera för helt personliga och
kundanpassade planteringar och
dekorationer i precis den storlek, stil
och prisklass man önskar!

Tel. 0251-100 66
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Black Week erbjudande!
Klusterslinga med LED-ljuskällor för

utomhusbruk. Härlig ljusslinga med
30st blinkande lampor som ger
effekten av ett vattenfall.
Ger ett dekorativt sken i mörkret.
Finns i två olika modeller.

Extra julöppet

Söndag 29/11 kl 14-19
Vi har såklart

Årets Julklapp
Stormköket

från

349:-

Från 399:- (ord pris. från 649:-)

På grund av den rådande situationen kan
försäljning ske både inne och ute
Om ni inte vill gå in ring 0251-10600 så
kommer vi ut med det ni vill ha och ni kan
då betala med Swish eller kontanter.
Tack för att ni stöttar oss och
Tack för att ni håller avstånd. H

järtligt
Välkomna
!

Många julklappstips
på FB och Instagram

Dekorativ lazer cut ljusstake

Många
Julklappstips
både i butiken
och
i skyltfönstret

med fina detaljer.

Dalgatan 96B 79630 Älvdalen • 0251-10600 070-1760018
sportcenter@telia.com • www.alvdalenssportcenter.se

139:- (ord pris 269:-)
Stilren lykta i trä med fina dekorativa mönster. Lyktan är batteridriven
och har ett vaxljus. Den inbyggda
timern gör det lätt att ställa in när
lyktan ska lysa.

79:- (ord pris 169:-)
Serie LED ljusslinga med 240
multifärgade LED-ljuskällor för utomhusbruk. Ljusslingan har chaser
box med 8 funktioner.

169:- (ord. pris 329:-)

Dekorativ träljusstake höjd
73cm. Ljusstaken har 7 LEDljuskällor med varmvitt sken.

389:- (ord. pris 599:-)
Stjärna Lottie på fot 75 cm hög,
silver eller mässing. Led, batteri med
timer.

199:- (ord. pris 319:-)

Barn och cancer hör inte ihop.
Batteridriven ljusslinga

med 40 varmvita LED-lampor

19:90 (ord pris 39:-)

Priserna gäller så långt lagret räcker.

Öppettider:
Mån-Fre 7-17, Lördag 9-13

0251-597330

Eston 7 år, neuroblastom.

Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen. Tack.
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Hej skogsägare
Daniel heter jag som förstärker vårt virkesköpargäng
i Mora. Kontakta mig om du har frågor om din skog.
Daniel Halvarsson, 0280-59 30 49, 073-048 44 28
daniel.halvarsson@fiskarheden.se

Hur mycket Möbelfura
växer i din skog?
Vår nyhet Möbelfura växer i nästan all tallskog, säkert också i din.
Vi sorterar enkelt ut Möbelfura i sågverket, och tar samtidigt hand om
andra virkeskvaliteter – så att du alltid får ut skogens rätta värde.
Om du är nyfiken på Möbelfura och vårt övriga specialsortiment,
läs mer på fiskarheden.se.

Ett familjeägt företag i Dalarna med sågverk och skogstjänster under samma tak.
Fiskarheden grundades 1923 och har 140 anställda. Läs mer om våra
högteknologiska lösningar och skogsexperter på fiskarheden.se.

Nya regler för att rapportera farligt avfall för företag
Från och med den 1 november 2020 ska du som har ett företag eller verksamhet lämna uppgifter om farligt avfall till ett nytt
avfallsregister, via en e-tjänst hos Naturvårdsverket. Du hittar mer information om avfallsregistret och hur du rapporterar på
Naturvårdsverkets webbplats, naturvardsverket.se.
De skärpta kraven gäller alla företag och verksamheter som samlar in, skickar, transporterar eller tar emot farligt avfall.
Alla som rapporterar till det nya avfallsregistret bidrar till en tydligare bild över det farliga avfallets väg genom landet.
Nya rutiner på återvinningscentralerna
Återvinningscentralerna i Orsa, Älvdalen, Särna och Idre kommer inte längre att ta emot vissa typer av farligt avfall.
I tabellen nedan ser du vilka förändringar som sker.
Typ av farligt avfall

Nya rutiner

Kommentar

Tryckimpregnerat trä
Bilbatterier
Asbest

Avfallet tas inte emot på
återvinningscentralerna.

Företag och verksamheter lämnar avfallet till
ett företag som får hantera farligt avfall eller
beställer hämtning vid egen fastighet.

Småkemikalier:
Målarfärg, lösningsmedel,
syror, baser, spillolja.

Avfallet tas inte emot på
återvinningscentralerna.

Företag och verksamheter lämnar avfallet till
ett företag som får hantera farligt avfall eller
beställer hämtning vid egen fastighet.

Elavfall:
Kyl och frys, vitvaror,
lysrör och ljuskällor,
elektronik, småbatterier.

Avfallet kan lämnas på återvinningscentralerna dock måste transportdokument och
avlämningsintyg lämnas.
Se förklaring på www.nodava.se.

Detta gäller tillsvidare.

Företagsbiljett (Orsa, Älvdalen, Särna, Idre)
Med en företagsbiljett kan företag och verksamheter fortfarande lämna in restavfall, trä, gips, trädgårdsavfall, jord, sten, tegel,
grovplast, wellpapp, soffor och sängar till återvinningscentralerna. Metallskrot, förpackningar, tidningar och frityrfett är avgiftsfritt.
För mer information: www.nodava.se. För att beställa en företagsbiljett, kontakta Nodavas kundservice på info@nodava.se.

Tack för din hjälp! Vänliga hälsningar NODAVA AB
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