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Finn Olars loftbod
förklarad som byggnadsminne

Länsstyrelsen Dalarna har 2018-04-06 tagit beslut om byggnadsminnesförklaring av Finn Olars
loftbod i Holsåker, Dala-Floda.
Motivering till beslutet
”Finn Olars loftbod visar hög byggnadsteknisk kvalitét och utgör ett viktigt bidrag till historien om
den för svensk byggnadskultur särpräglade timmerhuskulturen i Dalarna. Loftboden är tack vare sin
ålder ett viktigt dokument över gången tid och därmed ett ovärderligt referensmaterial gällande
byggnadstypen, hantverkskunnande och material. Länsstyrelsen gör därför bedömningen att det är
väl motiverat att skydda byggnaden som byggnadsminne.”
Finn Olars loftbod är härmed det första byggnadsminnet i Gagnefs kommun.

Vi gratulerar Loftbodskommittén, Floda Hembygdsförening och Gagnefs kommun.
Besök Dala-Floda ek för

Varmt välkomna till Kom-igång-löpkurs!
Kursen riktar sig till dig som vill prova löpning i sin enklaste form,
eller kanske komma igång igen efter ett uppehåll.
Vi träffas söndagen den 22/4 kl. 16.30 - ca. 17.30 i Klubbstugan vid elljusspåret
i Mockfjärd. Kom ombytt! Mer info under det inledande mötet.
Sedan är det 5 söndagar framöver med ev olika platser där vi bl a kommer köra
löprörlighet, löpstyrka, olika löp-pass, prata om hur man kommer igång och hur
man kan försöka bibehålla goda vanor.
Tid: 17.00-18.00
Plats: Olika, men vi siktar på elljusspåret lite beroende på hur det torkar.
Kostnad 100 kr per person för 6 gånger, samt medlemsskap i IFK Mockfjärd.
Frågor? Ring Ninnie Isgren 070-231 89 36
Den 7/5, 14/5 och 28/5 kommer också Karin PW att ha kom-igång-löpgrupp kl. 20-21.
Kom som du är och spring/jogga/lunka tillsammans! Dessa pass handlar om att springa
tillsammans, i det tempo man känner sig bekväm med.
Vi vill också från IFK meddela att även vi haft skadegörelse vid Klubbstugan.
Bland annat har det eldats i en toalettstol inne i Klubbstugan och det kunde
ha slutat riktigt illa! Samt har skyltar rivits ner utanför på gården. Vi måste
tillsammans i bygden se till att vi är närvarande och syns, så att vi kommer
till rätta med den här skadegörelsen. Följderna blir tråkiga för alla de som
nyttjar våra fina anläggningar här i byn!

Vill Du stödja oss genom att bli medlem?
Om Du tycker att intresseföreningens arbete och aktiviteter
är viktiga för bygden så stöd oss genom att bli medlem.
Medlemsavgiften per år är 100 kr för enskild och 200 kr för familj.
Avgiften sätts in på bankgiro 121-5920, märk med namn och antal.

STORT TACK FÖR ATT NI STÖDJER OSS SÅ VI TILLSAMMANS
KAN UTVECKLA VÅRT VACKRA DALA-FLODA
Besök oss på FACEBOOK , Dala-Floda intresseförening.
Med vänliga hälsningar och tack på förhand från styrelsen i
DALA-FLODA INTRESSEFÖRENING

Mockfjärds församling

Mockfjärds Missionskyrka
www.kyrktorget.se/kristengemenskap.mockfjard

Lörd 21/4
17.15 Inför aftonklockorna i kyrkan.
Präst Timo Löppönen.
Sönd 22/4
11.00 Gemensam gudstjänst i Floda och Gagnef.
Tors 26/4
10.00 - 12.00 Slink in i församlingsgården. Slink in
orkestern spelar.

Floda församling

Sönd. 22/4 kl. 18.00 Gudstjänst med sång av
Andrea Richter. Joakim Elsander, sjukhuspastor
på Falu lasarett o Säters sjukhus predikar. Information
om sjukhuskyrkan.
Lörd. 28/4 kl. 10.00 - 14.00 LOPPIS för Kongos
barn o kvinnor samt till sjukvårdsutrustning.
Boka bord (gratis) 073-054 52 11 senast 24/4.

Kyrkans loppis
håller öppet lördag 28/4 kl 10.00 - 14.00.

Tors 19/4
12.00 - 14.00 Trivselträff i Lillkyrkan.
Sönd 22/4
11.00 Vägval - gudstjänst i kyrkan med konfirmanderna.
Sång Ivar Hellgren. Präst Christina Dalberg.
Tisd 24/4
18.00 - 20.00 Internationellt stickcafé i
församlingshemmet.

Vi tar gärna emot saker till våra lotterier och till
loppis. Vi behöver särskilt väl mer barnsaker
samt tyger till våra populära kassar.
Går att lämna till Församlingsgården.
Tack!
Kyrkans internationella grupp

ÅRSMÖTE

Delägarna i Grävenbergets gemensamma undantag

Mockfjärd

Trivselträff

Tisdag den 24 april kl 14:00
i GOK-stugan.
ABF informerar om kurser. Järna-Elvis
underhåller. Lotteri. Vi bjuder på fika.
Tänk gärna på Mockfjärds
Pensionärsförenings blomsterfond,
bankgiro 826-5800

ANNONSSTOPP
måndagar kl 10.00

Annonsmanus till: annons@flodabladet.se.
Det går också att ringa 072-57 785 44

Vi har inget kontor, men försöker vara tillgängliga

tor-fre kl 10-14 och mån från kl 9.

kallas till årsmöte i OK-stugan, Högberget
25/4 kl 18.30

BJÖRBO FASTIGHETS AB

kallar till stadgeenlig bolagsstämma
torsdag den 3 maj kl. 18.30.
Plats: IOGT-lokalen, Björbo.
Ärenden: Årsredovisning, val av styrelse och revisorer.
Styrelsen

Flodabladet och Mockfjärdsbladet
går även att läsa på nätet. Ladda
ner pdf-filen från hemsidan

www.flodabladet.se

Kerstin på Telegrafen

Vindar jag minns
Läste just delar av en enkät i en lokaltidning, där en man tillfrågades var han ville vara
Just Nu.
- På vinden, svarade han och där skulle jag sitta och inte göra nånting!
Vindar är spännande. Det dunkla ljuset döljer vrår och hörn och vad kan man hitta där,
om man hukande tar sig in och börjar rota? En hel del kan jag förtälja. Lukten på en vind
är speciell, lite unken, lite dammdoftig, kanske med en aning malmedel, om någon minns
hur det luktade.
En vind minns jag tydligt från barndomen, en lång gång omgiven av hönsnätsdörrar med
gedigna hänglås på. Vi ungar smög uppför vindstrappan ibland och gick på upptäcktsfärd
och kikade in i vindskontoren som de kallades.
En förnäm tant som alltid hade hatt när hon gick ut och en liten ilsken tax i band, hon
hade täckt in både sitt vindsförråd och bägge väggarna med brunt omslagspapper. Men
små barnavänner kunde peta hål på papperet och man kunde kika in och se vad det var
hon gömde. Inte var det några märkvärdiga grejer därinne, de var ungefär som i de andra
utrymmena.
På ett av kontoren däruppe satt farbror Edvin på torsdagskvällarna i en gungstol och
pratade för sig själv och sjöng en bit ibland. Akta er för farbror Edvin sa våra mammor,
han har fått löning och är full och då går han upp på vind för att få vara ifred. Det där var
ju som att öppna en dörr för oss ungar, såklart vi ville upp och smyga på farbror Edvin.
En vind jag klättrat upp och rotat på innehöll säckar med sjömansminnen, blanka färgglada sjalar och kuddfodral med hula-hula-hulaflickor på. En annan lådor med gamla träleksaker, tåg och bilar och taxar som viftade på svansen när man drog i ett snöre..... Men den
allra mest spännande vinden var i ett rivningshus i Göteborg. Vi var några stycken som
sent en kväll klättrade upp för halvrivna marmortrappor till en övergiven vind. På ett av
kontoren fanns något som jag ibland fortfarande drömmer om: skor, hattar, väskor,
kappor, klänningar allt från fyrtiotalet....till och med en päls med hatt till.
Vilken lycka! Vi plockade med oss i flera omgångar så mycket vi kunde bära och sedan
provade vi slinkiga outfits med axelvaddar och strass, hattar med fjädrar och mockaremskor med tjocka klackar. Vi gick aldrig och la oss den natten.
Vi for dit kvällen därpå, men då var hela huset rivet. En stor jättekula pendlade från en hög
kran, det var den som gjort jobbet.
Kerstin Ekendahl

VÅRTECKEN!
Nu ha vi sitt dôm på Mosslåkern!
Blyertsteckning av Lotta Syvertsen

Nostalgi...

Ur Flodabladet nr 12 1959

Om du även fortsättningsvis vill ha ett blad i lådan,

stöd då ditt lokala annonsblad genom att annonsera!

Välkommen till

1 Maj
som i år firas

i Lindberghallen i Djurås
klockan 13.00
Huvudtalare

Göran Greider
kl 14.00

Underhållning av
visartisten Mats

Höjer och
entertainern Sölve Olofsson
Fackförbundet Kommunal och ABF visar upp sina
verksamheter och mycket mera. Gagnefs Arbetarekommun
bjuder på varmkorv med bröd och dryck.
Första maj-märken säljes i begränsad upplaga för 20 kr st.

Socialdemokraterna i Gagnef, Kommunal och ABF.

Strandbackens
Folkpark Dala Floda

30 APRIL

Entre 50:- över 18 år (Kontant/Swish)
www.strandbackensfolkpark.se

VALBORRAR - BARNAKTIVITETER
MAJBRASA - KONSERT - PUB BEACH HILL
KONSERT:
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”Folkvisor, Visor och Vårsånger”
med MoNoThin - Marcus Moszny,
Gustaf Norén och Christoffer Anthin
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19:00 Barndisco, Häxan bjuder på Godis!, Hästskjuts,
Ansiktsmålning, Valborremaskerad
20:45 Prisutdelning barnvalborrar (under 15 år)
21:00 Majbrasan tänds
21:00 KONSERT: ”Folkvisor, Visor och Vårsånger”
21:00 Valborreparad med jurybedömning, prisutdelning
kl. 22:00
bäst utklädda kl
22:00-01:00 Pub Beach Hill (18års åldersgräns)
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rabatt på ett köp
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info@trycksakstorget.se • 0247-142 55 • Leksand

..eller besök
oss i Leksand,
mitt emot
Granngården!

(Gäller endast kortkunder)

Välkommen!

OBS Inget blad vecka 18
pga Valborg och första maj!

