Mockfjärdsbladet
ANNONSBLAD FÖR BJÖRBO, DALA-FLODA, FLEN, LÖVSJÖN, MOCKFJÄRD
Besök Dala-Floda ekonomisk förening, Idrottsvägen 2, 785 44 Dala-Floda
Ansvarig utgivare: Karin Zetterqvist • Layout: Alotta Design • Tryckeri: TrycksaksTorget
E-post: annons@flodabladet.se • www.flodabladet.se | NR: 30 Vecka 35 Årgång 66 Torsdag 2018-08-30|

Liberal till Riksdagen

MONICA LUNDIN, 1:A RIKSDAG

Mina prioriteringar grundas i att vår välfärd måste stärkas. Jag vill se en skola i
världsklass, en fungerande integration, värdig omsorg och ökad trygghet i samhället.
För att få ökade skatteintäkter måste fler välja att bli företagare samt att företagarna
anställer fler. Detta är ett måste för att stärka Dalarna och Sverige. Det skulle vara ett
stort hedersuppdrag för mig att få representera Dalarna i riksdagen. För mig är det
jätteviktigt att vara närvarande i Dalarna och fortsätta att lyssna på väljarna även när
det inte är valår. Jag är rak och tydlig, vilket jag tycker politiker ska vara. Efter 15 år
som fritidspolitiker har jag samlat på mig en hel del politisk kunskap och erfarenhet.
Jag är energisk, ärlig och glad. Jag har höga förväntningar på politiken och jag vill se
resultat. Jag lovar inte allt men jag lovar att göra allt jag kan. Valfläsk är inget för mig.
Läs mer på: www.kryssamonica.se

Liberal till Landstinget
BO BRÄNNSTRÖM, 1:A LANDSTING

Alla partier vill ha skattefinansierad vård som ges till de med störst behov. Landstinget Dalarna, som
S-V-Mp försöker ruinera innebär ett hot mot framtida behov. Underskott och pensionsskulder från
igår underminerar vården i morgon. Vi måste tyvärr prioritera mera! Det har aldrig funnits så många
anställda som nu. För att klara framtidens utmaningar måste vi ta tillvara personalens förmåga. Löner
ska sättas så att det lönar sig att vidareutbilda sig och ta ansvar. Kompetens, engagemang, erfarenhet och
ansvarstagande måste synas i lönekuvertet. Personal som utvecklas i sitt jobb, trivs och väljer att stanna
kvar. Det är inte jobbet i sig man inte orkar med, det är byråkrati och
regelverk. Liberalerna har kunniga, engagerade och orädda personer
som vågar och kan driva på detta.
Släpp personalen loss – det är vård!

Om du tänker liberalt - rösta Liberalt
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Vi finns i
Limhagen mittemot Granngården,
samma byggnad
som Samhall.

Dala-Flodhästen vid Flosjön. Foto: Inka Gurung
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Sirapslimpa 900g ............................................ 20:Ägg 24-pack Dala-ägg .......................................15:Baguette Bonjour 380g ......................................... 5:Pasta Barilla 500g ......................... max 2 köp/hushåll 5:-

Förboka en hel svensk
oxfile 2kg+ för endast

299:-/kg (ord.pris 449:-/kg).
Boka senast 4 sept på vår
facebooksida eller kom in i
butiken. Uthämtning sker
på fredag 7 sept.

Priserna gäller 29 aug - 2 sept

ÖPPETTIDER:
Mån-fre 7-20
Lör-sön 9-20

Liberal politik i Gagnef

Christer Iversen, kandidat för Liberalerna
till kommunfullmäktige, Gagnef.

• Öka

tillgängligheten, kvälls- och helgöppet på våra återvinningscentraler
Om du tänker liberalt- rösta Liberalt

Liberal politik i Gagnef

Andreas Hållberg, kandidat för Liberalerna
till kommunfullmäktige, Djurås.

• Stötta

lärarna med lärarassistenter i sitt viktiga arbete
Om du tänker liberalt- rösta Liberalt

Mockfjärds församling
Sönd 2/9
15.00 Gudstjänst i kyrkan. Präst Christina Dalberg.
Tisd 4/9
10.00 Syföreningen börjar, församlingsgården.

Medlemsmöte

2018-09-06 kl. 14:00
Floda församlingshem
Bildspel om Björbo med Sune Bark
och Malte Enmalm.
Kaffe och lotterier
Välkomna

Tisd 4/9
15.00 Träffen i församlingsgården.
Tors 6/9

Nyfiken på PRO? Även du som inte är medlem
är välkommen så berättar vi mer!

10.00 Slink in i församlingsgården, orkestern
spelar.

Floda församling
Sönd 2/9
11.00 Mässa i kyrkan. Präst Christina Dalberg.
Tisd 4/9
18.00 Stickcafé i Dala-Floda församlingshem. Samarbete
med NBV-Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet.

Kyrkans barngrupper startar v 36
Välkommen till en ny termin i Floda församling!
Vi börjar varje träff med fika. Obs! Schemat är
preliminärt. Frågor besvaras av Clas: 0241-211 70
Måndagar
09:30-11:30 Öppna förskolan, Björbo Lillkyrka
13:15-15:15 Guldis åk 1-2, Björbo Lillkyrka,
Personalen hämtar barnen vid skolan, föräldrarna
hämtar vid Lillkyrkan när gruppen är slut.
Tisdagar
13:45-15:45 Killgruppen åk 5-6, Floda församlingshem
Onsdagar
13:45-15:45 Guldis åk 3-4, Floda församlingshem
Torsdagar
09:30-11:30 Öppna förskolan, Floda församlingshem
13.45-15.45 Guldis åk 5-6, Floda församlingshem
Anneli, Peter & Clas

Kyrkans barngrupper startar
v 36 och 37

Välkommen till en ny termin i församlingsgården i
Mockfjärd! Frågor besvaras av Clas: 0241-211 70
Måndagar
16.15-18.15 Kompisklubben, åk 5-6 (för dig som
gått Riddarskola) OBS Kompisklubben startar
vecka 37!
Tisdagar
13.45-15.45 Öppet hus, åk 1
16.15-18.00 Tjejgruppen, åk 6-7.
Onsdagar
14.30-16.30 Riddarskola, åk 4 (samt 5:or som inte
gått tidigare). OBS Riddarskolan startar vecka 37!
Torsdagar
13.45-15.45 Öppet hus, åk 2-3
16.15-18.00 Killgrupp, åk 6-7
Helen, Anneli, Linda,
Peter & Clas

Vi socialdemokrater vill underlätta för såväl befintliga företag
som nyetableringar genom att se till att mark finns att tillgå,
att kommunikationer och infrastruktur fungerar samt att övrig
samhällsservice är lättillgänglig.
Vi socialdemokrater värnar goda kontakter med näringsliv och företag.

Socialdemokraternas lista till
Kommunfullmäktige
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Irene Homman
Daniel Bergman
Christina Walles
Magnus Eriksson
Eva-Lotta Törnblom Nises
Alf Johansson
Anne-Christine Carlsson
Tomas Freden
Yvonne Soneson
Fredrik Kvarnström
Margreth Göransdotter
Anders Söderlund
Ingegerd Hägg
Bengt Andersson
Thomas Gruhs
Kent Carlsson
Susanne Behning
Åke Sandberg
Tomas Jansson
Ann-Gret Olsson

INBJUDAN TILL
BJÖRBOMÄSTERSKAPET 2018
Nu är det dags för årets kraftmätning i golf.
Tävlingen är öppen för alla
med anknytning till Björbo,
och går av stapeln på Snöå golfklubb.
2018-09-02.
Anmälan görs på internet, GIT.
VÄLKOMNA
Vid frågor kontakta Perra
070-333 17 07

Nu är vi igång igen med Stickcafé

där vi lär av varandra. Både nya som gamla
deltagare är varmt välkomna!
Skulle gärna se dig som har kommit till
Sverige med din erfarenhet av handarbete från andra länder.
Vi träffas varje torsdag med start den 30/8
i Mockfjärdshuset klockan 14.00-16.00.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

Hyresledigt i Mockfjärd
Liten fristående stuga i Lindbyn med allrum
och mindre köksdel samt hall, toa och dusch.
Lämplig för ensamstående rökfri person.
Smed Mats Manell 0241-206 30, 073-339 55 35

GARAGELOPPIS I BJÖRBO

Lördag 1 september kl 10-18, Ringvägen 3

Verktyg, sågar, yxor, slip, skruvstäd, rep, litet
sågbord, domkraft, spett, vedklyv, mm
Övrigt, fiskespön, håvar mm, spinnrock m tillbehör, grillar, spark bl a.
Inga prydnadssaker eller keramik.
Kontant eller swish.
Välkomna

NYTT LEDARSKAP
föR gAgNef fRAmåT

Det behövs ett nytt och ansvarsfullt ledarskap i Gagnef. Som har
ordning på ekonomin så att det blir möjligt att satsa på vård, skola
och omsorg.
Centerpartiet vill öka bostadsbyggandet, förbättra
företagsklimatet och driva på den gröna omställningen.
Vi står för en politik som utvecklar och effektiviserar kommunen, utan
övertro på centraliseringar.
Centerpartiet vill att Gagnef ska vara en trygg kommun, där människor
får bestämtma mer själva. Ett medmänskligt och öppet samhälle som
håller ihop.
Fredrik Jarl
Kommunalrådskandidat

Rösta för ett nytt ledarskap
9 september.
Rösta på Centerpartiet!

ANNONSERA I

Mockfjärdsbladet

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

tors-fre kl 10-14 och mån från kl 9.

Kommunal Samling (KOSA)

Det kommunala alternativet i Gagnefs kommun
Vi värnar om hela kommunen

Kommunal Samling är det lokala partiet för utveckling av kommunens verksamhet utan bindningar till
rikspolitiken. Vi vill samla goda idéer oavsett varifrån de kommer. Vi vill samverka i sakfrågorna utan
prestige och ideologiska begränsningar.
Vi vill se en kommun där den enskildes behov och berättigade krav skall vara ledande i besluten. Effektiv
användning av den kommunala ekonomin är självklar. Minimera behovet av konsulter genom egen personal ger ekonomiska fördelar samtidigt som det ger kontinuitet.
Vi ser det som ett stort värde att kommunal verksamhet som skola, vård och omsorg finns i kommunens
olika geografiska delar. Barn skall ha nära till förskola, elever nära till skola och vårdbehövande äldre nära
till boende vilket också underlättar för besök av anhöriga vilket är en viktig del av vården.

Trygghet i vardagen är grundläggande.
Vi vill att alternativa vårdformer och utövare skall erbjudas så att den enskilda kan välja vilken vård
och service som önskas.

Nu och inför nästa mandatperiod vill vi:

1. Skapa plats och valfrihet i äldrevården genom att
- Förverkliga bygget av ett nytt demensboende i Mockfjärd.
Dessutom en utbyggnad av särskilda boendet i Björbo med 10 platser
- Nyttja Solgården i Kyrkbyn som trygghets-/särskilt boende (efter behov)
- Nyttja Tjärnsjögården i Kyrkbyn som särskilt-/demensboende (efter behov)
- Utreda möjligheterna till alternativa driftsformer
- Underlätta för etablering av privata utförare
- Rekrytera finsktalande personal till äldreboenden

2. Dimensionera förskola/skola för ett ökat antal barn/elever genom att
- Bygga en ny integrerad förskola/skola i Bäsna (detta frigör 2 villor och borttagande av paviljonger vilket, tillsammans med, effektivisering av kost och lokalkostnader, inte ökar dagens
driftskostnader för förskola/skola).
- Bygga en förskola i Dala-Floda i anslutning till Syrholns skola (detta frigör lägenheter som kan
hyras ut och kostnadsökningen för kommunen blir relativt liten)
- Utreda möjligheterna att samla all förskoleverksamhet i Mockfjärd till ett ställe som ersättning
för nuvarande uppdelning och därmed frigöra lokaler i Mockfjärdsskolan till skolans verksamhet samt skapa bostäder i nuvarande Högsvedens förskola alternativt bygga ut och om
Högsvedens förskola.

3. Underlätta för nyproduktion av bostäder
4. Göra en satsning på vuxenutbildning vid Hedens skola genom att
- öka antalet utbildningsplatser inom vård
- utbildning för demensvård
- starta utbildning inom barn-och fritid för att utbilda barnskötare
- utveckla uppdragsutbildning inom de områden komvux har utbildning

5. Återinföra friskvårdstid för personal
6. Öka kommunens kompetens genom egen personal och därmed
ytterligare minska behovet av konsulter
7. Underlätta för kommunens företag att leverera till Gagnefs kommun
8. Utöka antalet tillagningskök i kommunens skolor
9. Inleda etappvis renoveringen av Djuråsskolan
10. Utvärdera och se över kommunens samverkan med andra
kommuner
11. Ge kommunalt stöd till organisation av ”Grannsamverkan”.
12. Rusta upp lekplatser och vid behov planera för nya.
Dessutom avveckla ”hästen” i kommunens logga.
För att nå detta måste vi kunna samarbeta över partigränserna och se
gemensamma lösningar. Generositet och ett prestigelöst samarbetsklimat måste prägla kommande mandatperiod. Vi har upplevt alltför
starka låsningar utifrån varifrån förslagen kommit snarare än sakinnehållet.
Vår huvudsakliga ideologi är vad som är kommunens bästa och till
största nytta för oss som bor här och de som vill flytta hit.
Vi behöver en kommunal samling för de viktiga framtidsfrågorna.

Vi är Kommunal Samling
www.kommunalsamling.se

Socialdemokraterna i Gagnef inbjuder medlemmar och
sympatisörer till VALVAKA söndagen den 9 september
med start 18.30 i Partilokalen. Man kan komma när man
vill under kvällen fram till 23.00. Förtäring finns under kvällen.
Välkomna!

Socialdemokraterna i Gagnef

Lördag 1 september kl 9:00
träffas vi på Mockfjärds gammelgård.
Vi röjer, räfsar och gör gården fin.
Vi bjuder alla som hjälper till
på glödstekt sill.
Mockfjärds Hembygdsförening

Välkomna på höstens Stickcaféer!
OBS! Endast en annons och även byte av lokal!
Följande datum gäller: 5/9, 3/10, 7/11 och 5/12
Första gången bjuder vi på kaffe och smörgås.
Vid allergier och alternativa födointagsformer
tar man med sig det man kan äta.
För mer information se vår Facebooksida!
Floda/Gagnef Ideella Hemslöjdsförening
Välkomna till Forsgärdets bystuga 18-21.00!
Vid frågor kontakta Hjortpers Jenny Hedberg
073-968 88 34

BYGGANDET MÅSTE ÖKA
Äpplets dag i Nås

lördag 8/9 kl 11.00-15.00, Skansbacken 6
Sortbestämning: 3 äpplen av samma sort i papperspåse.
Föredrag: Insekter och sjukdomar, skötsel av gamla träd.
Kostnadsfritt. Kaffe och äppelkaka finns att köpa!
Nås hembygdsförening, Trädgårdsföreningen Inspirea

Det har byggts alldeles för lite de senaste åren.
De som vill flytta till hit har svårt att hitta ett
boende, ungdomar som önskar att flytta
hemifrån tvingas att söka sig bort från
Gagnefs kommun och möjligheten till ett
tryggare boende för de äldre saknas.
Därför behövs ett nytt ledarskap.
Som ser till att bostadsbyggandet
ökar i hela kommunen.

TRÄNINGEN KÖR IGÅNG V 36 i Sporthallen i Mockfjärd.
Nu är det dags att snöra på sig träningsskorna igen. Från och med den 3 september 2018 kör vi i gång!
Kom och prova! Vi har nåt för alla. Läs mer om passen och eventuella ändringar på Facebook.
Du hittar oss på ’Träningsvärket Mockfjärd’.
Dag

Tid

Pass

Ledare

Plats

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Lördag
Söndag

18:30
18:30
16:30
18:30
10:00
18:30

Zumba Fitness
Isa
Mfjd
Kick n’ Box + mix
Marianne
Mfjd
Barngymnastik Lisa, Jenny, Karin, Maria och Madelene Mfjd
StationsCirkel
Ninnie
Mfjd
STRONG by Zumba
Anna
Mfjd Startar v 40
Bålstabilitet
Ninnie
Mfjd
Passen är mellan 45-60 min.

Ändringar v. 36-39:
Måndagar 3/9, 10/9, 17/9 och 24/9 kör Anna STRONG by Zumba kl. 18.30-19.30
Zumba Fitness startar måndag den 1/10.
Lördags-passen kör igång v. 40. Det är då STRONG by Zumba med Anna, kl. 10.00-11.00.
BARNGYMNASTIKEN KÖR IGÅNG 26/9 kl. 16.30-17.30 Obs! Ny tid!!

NYA SOM GAMLA DELTAGARE PROVAR FÖRSTA VECKAN GRATIS! BJUD GÄRNA MED NÅGON!
Barn 1-7 år:
Ungdom 8-20 år/pensionärer:
Vuxen 20-65 år:

150 kr/termin eller 30 kr/pass
200 kr/termin eller 40 kr/pass
400 kr/termin eller 50 kr/pass

Familj, 2 vuxna + 2 barn/ungdom eller 1 vuxen + 3 barn/ungdom: 800 kr/termin

OBS! Bankgiro för inbetalning: 878-5842 Du måste ange 10-siffrigt
personnummer och namn för deltagaren vid inbetalningen.
När du betalt terminsavgiften får du delta i alla pass.
Avgiften ska vara betald senast 28 september.
Därefter debiteras100 kr/gång.
Medlemskap i IFK Mockfjärd ingår och behöver inte betalas separat!
Frågor? Kontakta Isa 070-683 50 01

Varmt välkomna, gamla som nya medlemmar!

OBS! INSPIRATIONSDAG
Lördagen den 22/9 kl. 10.00-12.00 kan nya som gamla deltagare
komma och prova på höstens olika pass i Sporthallen!
Varmt välkomna!

LÄGENHET UTHYRES I MOCKFJÄRD
En rymlig och ljus 2 rok, övre plan,
ca 98kvm, nyrenoverad.
Ring 070-413 74 10 för mer info.

Enklare vara miljövänlig
Klimatfrågan är vår tids ödesfråga.
Vi ska stoppa utsläppen, men inte
utvecklingen.
Därför vill vi göra det enklare för dig att
vara miljövänlig. Bland annat genom att öka
öppettiderna på återvinningscentralerna, med
lördagsöppet även i Dala-Floda,
och utreda insamling vid
tomtgränsen av sorterat
avfall, s k flerfacksinsamling.

ÄLGSKYTTEBANAN i sept -18
Lördag 8/9 kl 09.00-11.00
11.00-13.00
13.00-15.00
15.00-17.00

Hemlaget
Risåsa
Sälbuo
Skärklacken

Söndag 9/9 kl 09.00-12.00
12.00-15.00

Marken-Ekf
Mossel

Lördag 15/9 kl 09.00-11.00
11.00-13.00

Östra
Hagen

Söndag 16/9 kl 09.00-11.00
11.00-13.00
13.00-15.00
15.00-17.00

Skärklacken
Sälbuo
Risåsa
Hemlaget

Lördag 22/9 kl 10.00-12.00
12.00-14.00

Hagen
Östra

Söndag 23/9 kl 09.00-11.00
11.00-13.00

Mossel
Marken-Ekf

Gevär o ammunition finns hos Björn Jonsson Mossel
Älgbaneföreningen

Äga eller hyra demensboendet?

S, C och M avslog Kommunal Samlings förslag att avge en avsiktsförklaring inför det definitiva beslutet
om ägarformen av det nya demensboendet i Mockfjärd. En sådan ger handlingsutrymme att välja den
mest fördelaktiga ägarformen.
Det är självklart att kommunen skall bygga och äga det nya boendet. Vi kan låna kapitalet till byggandet
och använda avskrivningen att amortera av lånet så att vi efter 25-30 år är skuldfria. I ett hyresförhållande
får vi betala lika mycket eller mer utan att vi i slutändan äger något.
Vi får betala ett boende utan att få det vilket S, C och M anser vara god ekonomisk hushållning!!
En röst på Kommunal Samling är ett stöd till god ekonomi för det nya demensboendet. En röst för att
kommunen skall äga boendet.

Vi tar ansvar för kommunens ekonomi på både kort och lång sikt.
Kommunal Samling
PS (Behöver jag en släpkärra för en dag hyr jag den men om jag
behöver den varje dag så köper jag den) DS

Liberal politik i Gagnef

Marie Karlsson, kandidat för Liberalerna
till kommunfullmäktige, Mockfjärd.

• Den

personliga assistansen måste återställas, allas rätt till likvärdigt liv
Om du tänker liberalt- rösta Liberalt

Tillbakablick på Komidsommarveckan i Dala-Floda
Hösten närmar sig med stormsteg. En del morgnar känns det som den redan är här. Då är det fint att se
tillbaka på sommaren, som lär ha varit den soligaste och varmaste sommaren på hundratals år. Bilderna
är från marknadsgatan i Kyrkbyn och ifrån barnföreställningen på Strandbackens folkpark.

Foto: Linnea Wålstedt
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