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OLW Jordnötter
165g

9,90:-

/st

Talgbollar
6-pack

15:-

2st/

Priserna gäller 2018 12 05- 2018 12 09

H o s o s s h it t a r du
a ll t för ju lb a k e t !

Chokladkaka

Kortpriser

Marabou

30:-

Hushållsost ICA

49,90:-/kg

2st/

Fläskgrytbitar

Juledamer
Kroon

49,90:-

49,90:-/kg

/st
Dala-Floda
Mån-fre
Lör-sön

ÖPPETTIDER:
7-20
9-20

Mockfjärd
9-20
9-20

Barnskötarutbildning hösten 2019
Vuxenutbildningen Gagnef

Är du tålmodig, pedagogisk och gediget intresserad av att skapa en trygg
och härlig miljö för barn?
Då är nog en yrkesutbildning till barnskötare rätt för dig!
För mer information och intresseanmälan, besök vår hemsida
www.gagnef.se/barn-och-utbildning/vuxenutbildning/


















ANNONSERA I FLODABLADET MED MOCKFJÄRDSBLADET

MANUSSTOPP ÄR FREDAGAR KL 12.00
före utgivningsvecka.

Om du vill ha korrektur är det TORSDAGAR

KL 12.00 som gäller.

Maila ditt manus till annons@flodabladet.se
Vi har inget kontor, men försöker bemanna telefonen tors-fre 10-14.

072-577 85 44

Vi finns i DITT närområde!
Öppettider
Vardagar 7-20
Helger
9-20
Service i butiken:

- Apoteksombud
- PostNord ombud
- Spelombud
- Systembolagsombud
- Uttagsautomat

Välj en bank som
alltid är nära
Välkommen till din lokala bank som tar lokala beslut
och tror på långa relationer. Vi kan trakten och känner
våra kunders situation och behov.

handelsbanken.se/mockfjärd

0241-236 56

Lediga annonsplatser!

Floda Frisörstuga
& Wellness center

Du vet väl att du kan boka Din frisörtid på

www.flodafrisorstuga.se
0241-226 76

Kroppsbehandlingar • Kost & hälsa
Kurser • Workshops • Wellness coach Herbalife

Skönhet och hälsa för hela människan.

Kanske inte just DITT företag har
någon direkt nytta av en annons i
lokalbladet, men vi tänker att du
kanske ändå vill ”sponsra” oss att
leva vidare med att synas med din
logotype i varumärkesbyggande
syfte.

annons@flodabladet.se

1/16 sida
92,5 x 33 mm

flofrissa65@gmail.com

Prisexempel för 10 ggr sv/v:
195 kr - 20% = 156 kr + moms
Summa: 1,560 kr + moms (1,950:-)

Prisexempel för 10 ggr färg:
320 kr - 20% = 256 kr + moms
Summa: 2,560 kr + moms (3,200:-)

TRAFIKINFORMATION

Nya tidtabeller
från söndag
9 december
I samband med de nya tidtabellerna får du som bor
i Amsberg, Gimsbärke, Sifferbo, Djurmo eller Djurås
fler och nya resmöjligheter mot Falun. Linje 122 byter
nummer till linje 250 och får fler hållplatser. Linje 250
trafikerar även Amsberg och stannar på samtliga
hållplatser efter sträckan.
Du får mer information hos vår kundservice
eller på dalatrafik.se

Kommande matcher i Björbo ishall
8/12 kl.14.00

U12

BIF - Borlänge HF

9/12 kl.15.00

Div 3

BIF- Älvdalens HK

Spelade matcher
Div 3
23/11

VAIK-BIF

U12
24/11 BIF-Ludvika HF

4-6

0241-233 55

4-1

Bli stödmedlem på
www.bjorboif.com
VECKANS FÖRETAG
Julklappsbekymmer?
Hos oss hittar du tandborstar, fritöser,
matberedare, stereo, tv, kaffebryggare,
rakapparater, blenders och massor av
andra produkter.
Välkomna till Åkerströms El
Öppet vardagar 9-18, lördagar 10-14

Sök tystnaden, få frid inombords! Endast när det är helt
tyst omkring dig kan du tänka dina tankar ifred. Minsta
ljud stör och tar dig tillbaka i verkligheten.

krävs mycket av en samvaro för att du ska kunna vara
helt tyst tillsammans med någon. Men om du hittar den
personen uppstår total frid. Och frid och ro är det vi alla
söker, barn, vuxna och gamla. Vi behöver inte distraheras av ljud hela tiden. Vuxna tror att man måste prata
med barn, läsa för barn eller berätta något, att barn inte
förstår tystnad, att de vill ha ljud och rörelse omkring sig
för de har oro inuti och spring i benen. Men ta ett barn i
famnen, sitt tyst, vagga sakta fram och tillbaka och frid
uppstår momentant.

Du kan vara i ett tyst hus en tidig morgon, det är mörkt
ute, inga apparater är på och surrar. Du äger stillheten
omkring dig, den är din. ”Hugarflug” på isländska, tankeflykt… drömmar, fantasi... du kan i tystnad skapa vad du
vill, inuti, bara för dig själv.

Numera blir det ”inne” med tystnad eller åtminstone
dämpat ljud även i offentligheten. Musik som strömmade
ut överallt i butiker, krogar, bussar och tåg dämpas nu.
Hörlurar som strömmat musik görs ljudlösa, för att man
ska slippa utifrånkommande ljud och kunna tänka ifred.

Du kan ströva i en skog, inte i total tystnad, men i naturens tystnad, utan mekanisk störning. Utan buller, bara
lyssna till grenar som knäcks eller sakta rör sig i trädkronorna, fåglar, något djur i dunklet.

När man blir äldre kan hörseln bli sämre och det är inte
bara av ondo. Visst finns det hjälpmedel att ta till, men
använder man dem inte hela tiden, är det en dämpad, rätt
njutbar tillvaro man lever i.

Tystnad mellan människor skapas bara i full tillit, det

En behöver inte höra allt ;)
Kerstin Ekendahl

Tyst!

Vi gör
JULUPPEHÅLL
v 52 och v 1.

Därefter utkommer vi som vanligt från v 2 2019.
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Kuvert, Visitkort
Tryck på kläder
Rollups, Banderoller
och andra trycksaker

info@trycksakstorget.se • 0247-142 55 • Leksand

Vi finns i
Limhagen mittemot Granngården,
samma byggnad
som Samhall.

2018 års Ottilia Adelborgpristagare

Lotta
Geffenblad
Prisutdelning och vernissage

6 december kl 19.00

på Ottilia Adelborgmuseet

Utställningen öppen
lö-sö kl. 12-16
tom. 16 dec.

Ottilia Adelborgmuseet,
Kyrkbyvägen 36, Gagnefs kyrkby
www.ottiliaadelborgmuseet.se

