22 augusti 2018
Nr 15

Dagens namn: Henrietta, Henrika

Gratistidnin

AnnonsKullan
Dikeskanten 8, 796 30 Älvdalen
Tel 0251-431 31
070-253 84 57
www.annonskullan.se 					
e-post: evylena@telia.com			

PG 410 93 42-8		
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BG 5479-0639

g

Älvdalen

åsen

Lördag 25 augusti
18.00		
Konsert i Kyrkan med Systerpolskan.
/se annons/

Söndag 26 augusti
14.00		
Mässa i Åsens Kapell.
Malou Wirström, Christina Wermelin Elgbro.

Måndag 27 augusti
13.00		
Missionskretsen i Brittgården. 			
Alfhild Sehlin.

Tisdag 28 augusti
11.00		
Åsens kyrkliga arbetskrets i Knutstugan.
Alfhild Sehlin.

Söndag 2 september
11.00		
Gudstjänst i Kyrkan
Ulf Jonsson, Mait Thoäng.
Måndag 3 september
10.30-11.30
Vagga gunga gå i Brittgården.
Clas Elgbro, Carina Wallin. /Terminstart/
11.30-13.00
Sopplunch i Brittgården.
/Terminstart/
Lena Backlund.
13.00		
Kyrkliga arbetskretsen i Brittgården. 		
Alfhild Sehlin.

nornäs
Söndag 2 september
14.00		
Gudstjänst i Nornäs kapell
Ulf Jonsson, Mait Thoäng.
Med reservation för eventuella ändringar.

Vagga Gunga Gå
& Öppna förskolan
Hösten 2018 i Brittgården
Måndagar
Vi börjar 3 september

Vagga Gunga Gå
kl 10.30 – 11.30
Sånger för små barn
med föräldrar.
Öppna förskolans lokal
är öppen för lek
kl 9.00-10.30

Torsdagar
Vi börjar 13 september
Öppen Förskola
kl 9.00 – 12.00

Välkommen!

önskar Carina & Clas
För inf. ring 0251 43151

Tisdag 4 september
10.00		
Sångstund på Furuvägen.
Alfhild Sehlin.
Onsdag 5 september
11.00
Andakt i Tallbacken.
Ulf Jonsson, Christina Wermelin Elgbro.
14.00		
Må Bra Kören i Brittgården
/Terminstart/
Alfhild Sehlin
Ett stort varmt och innerligt TACK!
Till alla er som skänker garner, tyger
och annat till Diakonicenter.
Ni är fantastiska!!
Annika och Lena
Diakonicenters Textilavdelning Tel: 0251-431 65
Måndag 10.00-18.00, Tisdag-Torsdag 08.00-16.00

Församlingsexpedition i Brittgården Tel: 0251-431 40 Öppet: Måndag, Onsdag-Fredag 10.00-12.00
www.svenskakyrkan.se/alvdalen
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Se där ja! Då var allt som
vanligt igen. Vi har ordinärt
sensommarväder med
regnskurar och snålblåst, precis
som det brukar vara den här
tiden på året. Extremvärmen
är ett minne blott. Den enda
torkan som råder just nu är väl
möjligtvis nyhetstorkan. För
vad ska ”murvlarna” skriva om
när inte termometern stiger till
fyrtio plus, bränder härjar och
eldningsförbud råder. Då blir
det att ta till ”lokalt skvaller”
som rubrik på löpsedlarna.
Allt för att locka köpare.
Som t.ex ”vem köpte dyraste
villan i Älvdalen” osv. Det är
heta nyheter det..! De här
rubrikerna återkommer med
jämna mellanrum och med lite
varierande innehåll, men alltid
med samma andemening - vem
har mest pengar i grannskapet.
Det är det som vi förväntas
vara som mest intresserade av,
vem tjänar mest, vem köpte den
dyraste bilen och så vidare, i
alla möjliga konstellationer, i ett
aldrig sinande nyhetsflöde. Tja,
det kanske finns de som finner
en njutning i att läsa vad andra
tjänar eller vilka pengar de lagt
ut på ett hus. Men skulle de
inte kunna passa på att leverera
lite glada nyheter in emellan
katastrofer och extremväder?
För nog måste det väl hända
bra saker också. Det vore väl
en utmaning för kvällspressen;
minst en glad löpsedel varje
vecka. Till att börja med. För
visst är det väl ändå så, att
”det man göder föder”… mer
fokus på roliga, fantastiska
och positiva händelser, kanske
ger en gladare värld. Med det
önskar vi alla som haft semester
välkomna tillbaka till jobbet,
alla skolungar välkomna
tillbaka till skolan och alla
våra läsare och annonsörer
välkomna tillbaka till oss. Och,
lite välkommen till hösten
också…den kommer ändå med
sprakande, värmande brasor,
ljus och mysiga kvällar.
Ha de!

Evy &

Lena

Möte med politiska
partier i Älvdalen
inför valet 2018
SPF och PRO i Älvdalen har
bjudit in representanter från
de lokala politiska partierna
i Älvdalen till en träff inför
valet 2018.
Politikerna får möjlighet att
ge sin syn på hur de tycker
Älvdalen skall utvecklas samt
ge oss möjlighet att diskutera
för oss angelägna frågor.

Vi träffas
på Biografen i Älvdalen
torsdag 23 augusti kl 17.00
Vi bjuder på kaffe med tilltugg.
Alla intresserade är välkomna,
även du som inte är pensionär.
Hoppas på god uppslutning!

Älvdalen

Älvdalen

Kursstart
Moped AM + klass II

Start och info torsdag 6/9 kl 17.00
Ring för anmälan och info.

OBS!
För komm
a
kurser, se nde
även
vår hems
ida.

Tel. 0250-400 48 • 070-628 48 14 • Moragatan 7 - mitt i centrum
info@siljanstraﬁkskola.se • www.siljanstraﬁkskola.se

Fortsatt framtidstro
och utveckling är inget
valfläsk:
Vi vill ge våra äldre trygghet genom
att se till så att det finns platser inom
äldreomsorgen i hela kommunen.
Vi vill ge våra äldre trygghet
genom att hemtjänsten bedrivs
av kommunens egen personal.
Vi vill ge bra och tryggt boende i
hela kommunen genom att arbeta
fram uppdaterade detaljplaner som
påskyndar etableringen av nya
bostäder och industriområden.

Socialdemokraterna i
Älvdalens kommun.

Nästa nummer
av AnnonsKullan

5 september
manusstopp fredag 31/8
Besök också gärna
Second-hand, Dalgatan 116A
Öppet: onsdag 10-18, torsdag-fredag kl 10-16

Sön 2/9 kl 11.00		
			

Upptaktsgudstjänst med nattvardsfirande - Kersti Vikström.
Kyrkkaffe med födelsedagstårta för Magnus Nykvist.

Salemkapellet är öppet de flesta övriga söndagar med gudstjänst på burmesiska och svenska.
Alla välkomna oavsett språk! Kontakta gärna Meng- Meng för mer information tel 073-8322418
Stöd ÄlvdalensBaptistförsamlings ungdomsarbete och övrig verksamhet genom en gåva till
Älvdalens Baptistförsamlings minnesfond PG 28 73 51-1 Tel. 0251-41281
Besök gärna vår hemsida www.salemkapellet.se

AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.
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Köpes
Vi önskar köpa en tomt i
Grövelsjöområdet, gärna
med närhet till vandring
och skidspår.
Hör av er till Mattias
Tel: 072-5023464

Uthyres
Lägenhet i Mjågen,
Älvdalen (2:a) inne på gård.
Stor veranda, gräsmatta.
Ring för mer info
tel: 070- 4732209

årsmöte Musikskolans KOMPisar
Torsdag 27 september
kl 19.00 i Lokalen

Musikskolans elever uppträder.

Gör en
minnesvärd
insats...

Hjälp oss stoppa
Alzheimers sjukdom
genom ny svensk patientnära klinisk forskning.
Endast forskning kan
lösa Alzheimers gåta.
Ge ditt bidrag idag!

©AnnonsKullan

Nästa nr av AnnonsKullan
delas ut 5 september.
Vill du annonsera och
synas i ditt närområde?
Lämna in din annons
eller ditt manus
senast fredag 31/8

PG: 90 03 39-3
BG: 900-3393
Ring Givarservice:
020-075 17 17

Föredragningslista + valberedningens förslag kommer att finnas
tillgängliga på www.musikskolanskompisar.se innan mötet.

Väl mött önskar styrelsen

AnnonsKullan

Sveg.se, MittMedia, Mitthärjåbladet, Lillhärdals Camping, Farsans,
Svensk Cater, Sven-Ingvars, Drifters, Creedence Tribute, RISK,
Fast Back och alla andra som på olika sätt, genom swish, andra
insamlingar mm så generöst stött oss då bränder, evakueringsrisker
mm medförde att årets HÄRDALSYRA fick ställas in.
Vi är rörda av er makalösa generositet fantastiska människor!
Vi ses nästa år men innan dess kör vi Stödgala den 8 sept på Folkets
Hus i Lillhärdal. Mer info kommer! Välkommen då!
Återbetalning av förköp kan göras på tel 070 206 19 36
senast 7 sept 2018
Härdalsveckan ek. för.

alzheimerstiftelsen.se

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 123 287 5425
Annelie 070-760 35 18 • Agneta 076-108 41 41

ANSLAG TILL IDROTTS- OCH FÖRENINGSVERKSAMHET
Älvdalens Besparingsskog har för år 2018 anslagit medel för sponsring med
reklamavtal.
Idrotts- och föreningsverksamhet i första hand till ideell ungdomsverksamhet
i Älvdalens socken.
OBS! Till ansökan skall användas ansökningsblankett som finns att hämta
på vår hemsida och på vårt kontor.
AnnonsKullan

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

www.besparingsskogen.se

Bifoga komplett årsredovisning.
Ansökan om stöd till nämnd verksamhet skall vara

AnnonsKullan delas ut 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.
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Älvdalens Besparingsskog
Box 65
79622 ÄLVDALEN
tillhanda senast den 1 september 2018
AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.

			

ÄLVDALENS BESPARINGSSKOG

Kläder och leksaker till övers?

Tusen Tack!

Dags för barnprylsmarknad
i Klittens bystuga 22/9 och 23/9
Anmälan säljare på
barnprylsmarknad@hotmail.com

Tack till alla Älvdarlingar, besökare,
funktionärer, sponsorer, kommunen mfl för
all hjälp och stöd med genomförandet av den
17:e Älvdalens Musik och Motorfestival 2018.

449:-

Vi kontrollerar i september månad med
föreningar, företag, kommun och myndigheter
om vi har deras stöd och tillstånd (till
ekonomiskt möjliga tillståndsvillkor) inför
nästa år - om det går att genomföra Musik och
Motorfestivalen en 18:e gång även år 2019?

Sneakers
från Bagheera strl.38-46

Dalgatan 71 Älvdalen • 0251-10450

info@backlundsskor.se • www.backlundsskor.se

ÅTERIGEN TACK!
hälsar
Tobbe och Niklas

Städdag

Söndag 9 september 2018
Det är viktigt att vi städar den här dagen
annars blir det ingen ändring i kommunen
Vi prioriterar skolan och äldreomsorgen

Kommunlistan

för ärlighet och rättvisa
Besök vår facebook-sida: Kommunlistan Älvdalen 2018
AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.
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Spjutmo servering
Öppet v.34,35 ons-sön kl.10-17
v.36
fre-sön kl.10-17
Lokalt odlade. Säljes i 15-lit. lådor.

Slutspurt! Passa på! Vi kör augusti ut!
Älvdalen

)

(mitt emot Biografen

dag

Varje måndag & tors

Även hallon!

kl. 17.00-17.30

Särna

(park. vid kyrkan)

Tisdagar kl 16.00-16.30
Lördagar kl 14.00-14.30

Hembakat gofika.
Hamburgare från Siljan Chark.
Korv, toast och hemgjord paj.
För öppetider efter v.36
se kommande annons,
fb ”spjutmodammens servering”
eller ring 070-2160512

Vi kommer att
ha öppet
minst oktober ut.

a!

Välkomn

Idre

(vid Idrebua)

Tisdagar kl 17.00-17.30
Lördagar kl 15.00-15.30

För beställning, tel. 076-2121588 /Peter • www.sollerojordgubbar.se

Pärlbandet spelar igen i Blybergs Bystuga.
Lördag 1 september kl 20-23
Välkomna att lyssna och dansa!
Kaffeservering. Fri entre.

”Framåt med Centerpartiet!”
Vår valkampanj rullar på och den pågår intill valdagen 9 september!!!
- Vi känner oss redo att ta ansvar precis som vi gjorde under perioden 2011-2014
med Centern i förarsätet. Då med ORDNING och REDA konceptet som det
enda rätta, om vi nu ”igen” ska vända på kommunens stora budgetunderskott.
- Valet närmar sig med stormsteg. NU Är det viktigt att välja RÄTT om vi INTE
ska hamna i total kommun ekonomisk KRIS.
- Nu kommer notan på 4 års slarv i styrning av S+MP.
- 25 miljoner skall bantas bort i kommunal verksamhet.
- Skamliga fastighetsavtal som förföljer övrig verksamhet.
- Haveri av kontroll och styrning
- Vad händer nu? Vad är det vi inte har pengar till? Drabbar det skola-Vård och
omsorg? Musikskolan? Andra enheter? Kommunikationsmöjligheter? mm.
- Vår valfolder kommer 23/24 aug i brevlådan. Titta in i den innan du går till val.
Klokhet och erfarenhet är ett bra koncept som garanterat borgar för trygghet.
- Som alltid har vi att välja till tre val: RIKSDAG, LANDSTING och KOMMUN.
Ett klokt val är att VÄLJA CENTERPARTIET I KOMMUNVALET

6

AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.

Snygga

Hela Hottis

STRETCHJeans
från Mel R
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Gungar
HOTELL ÄLVDALEN

LÖRDAG 29/9-2018 KL. 18-02
Kl. 18-21Stuffbuffé & Entré 350:Kl. 22-02 Fest i två våningar!
Förköp entré: 180:-, entré vid dörren 200:- 18 år, leg

Dalgatan 71 Älvdalen • 0251-10450

info@backlundsskor.se • www.backlundsskor.se

Vi gör det enklare för dig
•Flytthjälp
•Gräsklippning, röjning.
•Bortforsling av skräp
och sopor.
•Snöskottning m.m.
Kom ihåg...
RUT-avdrag på
vissa tjänster!

0251- 10001

R
E
T
S
I
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M

BOENDEPAKET
Boende + Mat + Entré + Frukost

820:-

(del i dubbelrum) (enkelrumstillägg 300:-)

©AnnonsKullan

För bokning ring: 0251-105 00
FS 460

9390:Röjsågar

Inkl. 3 skärutrustningar!

FS 410

NU 7590:ord. pris 8590:-

När du vill synas i norra Dalarna!
Tel: 0251-43131, 070-2538457 • Mail: evylena@telia.com

Såg & Kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910

AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.
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Älvdalens kommun

Valnämnden informerar

VALLOKALER PÅ VALDAGEN, SAMTLIGA ÖPPNA KL. 08.00 - 20.00
u Idre valdistrikt, Idre kulturhus

u Särna valdistrikt, Kyrkbacksgården
u Kyrkbyns valdistrikt, Kommunhuset Älvdalen

u Rots valdistrikt, Rots skola

u Västermyckelängs valdistrikt, Väsa bygdegård
u Åsens valdistrikt, Åsens bystuga

RÖSTNINGSLOKALER PÅ VALDAGEN
u Blyberg, Blybergs bygdegård
u Brunnsberg, Brunnsbergs bystuga
u
u
u
u
u
u
u

Drevdagen, Restaurang Fjällbjörken
Evertsberg, Gamla småskolan
Gördalen, Gördalens bystuga
Klitten, Klittens bystuga
Nornäs, Folkets hus
Storsätern, Storsäterns skola
Älvdalen, Kommunhuset

kl. 08.00-10.00
kl. 14.00-16.00
kl. 08.00-10.00
kl. 12.00-14.00
kl. 11.00-13.00
kl. 16.00-18.00
kl. 09.00-11.00
kl. 13.00-15.00
kl. 08.00-20.00

RÖSTNINGSLOKALER VID FÖRTIDSRÖSTNING 22 AUGUSTI - 8 SEPTEMBER
Kommunalkontoret i Idre
2018.08.22-2018.09.08
Måndagar
kl. 10.00-12.00, 13.00-18.00
Onsdagar
kl. 10.00-12.00, 16.00-20.00
Söndagar
kl. 10.00-12.00

Kommunhuset i Älvdalen
2018.08.22-2018.09.08
Måndag-fredag
kl. 08.00-16.00
Torsdagar
kl. 08.00-20.00
Lördag- söndag
kl. 10.00-12.00

Särnakontoret
2018.08.22-2018.09.08
Tisdagar
kl. 12.00-15.00, 16.00-20.00
Torsdagar
kl. 10.00-12.00, 15.00-18.00
Lördagar
kl. 10.00-12.00

Ta med id-handling och röstkort!
Om du inte fått ditt röstkort eller tappat det kan du beställa ett
nytt hos kommunen, Länsstyrelsen eller hos Valmyndigheten.

Har du frågor kontakta:
Kommunens kontaktcenter, tel: 0251-31300 e-post: kommun@alvdalen.se
Ytterligare information finns på www.val.se eller www.alvdalen.se
ÄLVDALENS KOMMUN VALNÄMNDEN
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Älvdalens kommun
AMBULERANDE RÖSTMOTTAGARE
Du som inte själv kan ta dig till en val- eller röstningslokal
kan få lämna din röst till ambulerande röstmottagare.
De ambulerande röstmottagarna är utsedda av valnämnden
och kommer till ditt hem eller till annan plats där du
befinner dig för att ta emot din röst.
För mer information eller för att anmäla
behov av ambulerande röstmottagare
kontakta kommunen:
telefon 0251-313 00 eller
e-post: kommun@alvdalen.se

Kultur och fritid Älvdalens kommun

Älvdalens Sim- och Ishall

informerar

Höstens kursverksamhet
börjar tisdag 4:e september.
Vi erbjuder minisim 2-3 år, simlekis 4-5 år och
simskola från 6 år.
För anmälan samt mer information
ring på telefonnr 0251-31285.
OBS! Begränsat antal platser!
Aqua crossfit start torsdag 6:e september kl19.00
Öppettider
Måndag
Tisdag		
Onsdag		
Torsdag
Fredag-Söndag

stängt
13.00-19.00
13.00-19.00, kvällssim 19.00-20.30
13.00-19.00, morgonsim 07.00-09.30
10.00-16.00

Varmt välkomna!
Tel: 0251-31 283 E-post: simall.ishall@alvdalen.se Webb: www.alvdalen.se

Ett bättre liv
för barn

VÅRA BRÖST
BEHÖVER MER STÖD
ÄNBg 900-9069
BARA EN BH

med
allergisjukdom

Pg 90 09 06-9

Ett bättre liv

för barn med
GEmm
EN GÅVA TILL BRÖSTCANCERFORSKNINGEN
42x45
allergisjukdom
PG 90 05 91-9 BG 900-5919
SWISH 900 59 19

Ett bättre liv
för barn
med allergisjukdom

Pg 90 09 06-9
Bg 900-9069
42x45 mm

Nästa nummer
av AnnonsKullan
delas
ut för barn
Ett bättre
liv
med allergisjukdom
5 september
Pg 90 09 06-9 Bg 900-9069

manusstopp fredag 31/8

90x20 mm

Ett bättre liv

Pg 90 09 06-9
Bg 900-9069
90x130
AnnonsKullan - Ditt
lokalamm
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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Sumatran orang utan (Pongo abelii) © naturepl.com / Anup Shah / WWF-Canon

Mjuk, orange och hemlös

Jeans

449:-

från Cool Blue
svarta och blå.

När höstmörkret
nalkas finns
belysningen du
behöver hos oss!

Dalgatan 71 Älvdalen • 0251-10450

info@backlundsskor.se • www.backlundsskor.se

iessn til - en gång till

Hög tid för svamp & bärplockning,
vi har verktygen som behövs!

Besök vår
Secondhand-butik
på Dalgatan 116 A
Öppet ons 10-18
tors-fre 10-16
!
Welkumin

info@byggv.se

0251-597330
Öppettider:
Mån-Fre 7-17
Lördag
9-13

0251- 10001

•

Vi vill ha ordning och reda i
kommunens finanser.

•

Inga besparingar i elevnära
och omsorgsnära verksamheter.
Vi prioriterar skolan och
äldreomsorgen.

•

Vi arbetar för hela
Älvdalens kommun!

Kommunlistan – för ärlighet och rättvisa
Rösta på Kommunlistan i kommunalvalet (vit valsedel)
Rösta på Dalarnas sjukvårdsparti i landstingsvalet (blå valsedel)
Rösta på Ditt favoritparti i riksdagsvalet (gul valsedel)
Besök vår facebook-sida: Kommunlistan Älvdalen 2018
AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.
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