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Kommande matcher i Björbo ishall
Div 3

25/1 kl. 19

BIF-Ludvika

Tre Kronor

27/1 kl. 13

BIF-VaIK

U12

2/2 kl. 16

BIF-Mora IK

Spelade matcher
Div 3
Kvarnsvedens GoIF IK-BIF 10-14
U13/14
Mora IK2-BIF

Bli stödmedlem på
www.bjorboif.com

0241-233 55

5-4

VECKANS FÖRETAG

Kulturpriset 2019

Nu är det dags att lämna förslag på mottagare av 2019 års kulturpris.
Kulturpriset delas ut som ett erkännande av förtjänstfulla insatser inom kulturverksamheten i kommunen.
Mottagaren ska vara verksam i Gagnef eller på annat sätt ha anknytning till kommunen. Mottagare kan även
vara flera personer, exempelvis en förening.
Förslag till kulturpristagare ska vara Gagnefs kommun tillhanda senast måndagen den 1 april 2019.
Adress: Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef.
E-post: registrator@gagnef.se
Skriv en kortfattad motivering till ditt förslag av pristagare och glöm inte att ange ditt eget namn och
kontaktuppgifter.
Läs mer på www.gagnef.se/kultur-och-fritid. För eventuella frågor, kontakta kultur-och biblioteksassistent
Linnea Gustafsson, 0241-15313, linnea.gustafsson@gagnef.se.

Mockfjärds Samfällighetsförening förtydligar och informerar nedan om vad
den gör och vad du som är fastighetsägare och medlem är skyldig att göra.
Målet med all väghållning i Samfällighetsföreningens regi, inklusive plogning och halkbekämpning,
är att alla vägar ska vara trafiksäkra och framkomliga.
Samfällighetsföreningens vinterunderhåll medger inte att entreprenören kan bistå med borttagning
av snövall som uppstår vid plogning i anslutning till din fastighet.
Brevlåda, mur, häck och staket utanför tomtgränsen ersätts ej om de skadas vid snöröjning/vägarbete.
Snöplogning påbörjas när normalt snöfall avtagit eller upphört och/eller då snödjupet på vägarna i
området bedömts av vinteransvarig och/eller entreprenör att plogning ska utföras.
Plogning påbörjas i prioriterade delar av vägnätet, sedan de större vägarna. Mindre vägar röjs sist.
När snöfallet upphört eller när bedömning gjorts att sandning behövs påbörjas detta arbete.
Branta backar och gång/cykelvägar sandas först.
Mellan plogningar och sandning utförs efter bedömning av vinteransvarig och/eller entreprenör
punktvisa insatser i backar och utsatta korsningar. Vid kraftiga och långvariga snöfall kan det ta
längre tid att ploga vägarna.

Fastighetsägare/Medlem
*Snön från garageinfarten och/eller anslutning till din fastighet, liksom snövall som uppstår vid
entreprenörens plogning, lägger du inne på den egna tomten.
* Samfällighetsföreningens sandlådor finns till för att hjälpa dig vid behov i branta/besvärliga
vägpartier. Sand finns även att hämta vid förreningsförrådet. (Ta med spade samt lämpligt kärl)
*Sopkärl förvaras utanför vägrummet mellan tömningarna så att vägentreprenören
kan utföra sin tjänst.
*Fordon Parkerade på vägområdet försvårar arbetet med snöröjning.
Styrelsen/vägfogden

Medaljörer efterlyses! Har du eller känner du
någon som tagit medalj?
Gagnefs kommun uppvaktar årligen idrottare som
under året tagit guld-, silver- eller bronsmedalj i
officiellt Svenskt Mästerskap eller högre. Detta gäller
idrottare som tävlar för förening i Gagnefs kommun,
eller som är bosatt i Gagnefs kommun men tävlar för
förening i annan kommun.
Maila in kontaktuppgifter till medaljör (namn, e-post)
samt prestation denne lyckats med under 2018. Senast
17 februari via e-post till tobias.sjogren@gagnef.se.
Uppvaktningen kommer att ske i samband med
Gagnefgalan den 15:e mars i Björbo.
Gagnefs kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen

Kallelse till Extra Årsstämma Björbo – Floda
Fiskevårdsområde. 11/5 19,30 IOGT Lokalen Björbo.
Avprickning av rösträtt från 19,00

FISKESTÄMMA 2019
Kallelse till Årsstämma Floda – Björbo FVO.
Den 14/2 kl. 19.00 i Församlingshemmet Dala-Floda.
Avprickning och verifiering av rösträtt från kl. 18.15

Dagordning enligt stadgarna.
Välkomna!
Styrelsen i Floda-Björbo Fiskevårdsområdesförening
För att se dagordning besök vår hemsida:
www.gagneffiske.se/index.php/dagordning-for-fiskestamma-2019-floda-bjorbo-fvof
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Gagnefs församling
Tors 24/1
18.30 Meditation i församlingshemmet.
Birgitta Mikaelsson.
Lörd 26/1
14.30 Ekumenisk inspirationsdag med Agne Nordlander
i Himmilsgården. Präst Margareta Carlenius.

Mockfjärds Missionskyrka
www.kyrktorget.se/kristengemenskap.mockfjard

Onsdagar kl. 17.00 - 19.00 SPRÅKCAFÉ
Sönd. 27/1 kl. 11.00 GUDSTJÄNST. Siv Hansson,
Nås predikar. Lennart o Birgitta Lundin sjunger.
Årsmötet flyttat till sönd. 3/1 kl. 14.30!

Lörd 26/1
14.00 Andakt Tjärnsjögården.
15.15 Andakt Älvudden. Präst Nisse Renman.
Sönd 27/1
18.00 Mässa i kyrkan. Präst Josefin Rådbo.
Tisd 29/1
12.00 Sopplunch i församlingshemmet.
Einar Hane berättar om bygdens original.

Kulturföreningar i Gagnefs kommun!
Det är dags att söka arrangörs- och projektbidrag.
Senast 31 mars 2019 vill vi ha er ansökan.
Blanketter och info på www.gagnef.se.
Det går också bra att kontakta oss på Kulturenheten,
Eva Nordström, enhetschef Kultur och bibliotek
0241-15148 eller Linnea Gustafsson, kultur-och
biblioteksassistent 0241-15313.
E-post: kultur@gagnef.se

Mockfjärds församling
Tors 24/1
10.00 Slink in med Slink in-orkestern
i församlingsgården.
Sönd 27/1
11.00 Familjegudstjänst med utdelningen av doplöv
i kyrkan. Barn och ungdomskörer. Fika.
Präst Timo Löppönen.

Floda församling
Sönd 27/1
11.00 Gudstjänst med konfirmander i kyrkan.
Präst Christina Dalberg.
Tisd 29/1

Anhöriggrupp
Är du anhörig, vän eller nära någon som börjar bli
”glömsk”, har en begynnande demens eller redan
fått diagnos demens?
Vill du lära dig mera om bland annat symptom och
bemötande och dela dina upplevelser med andra
i samma situation? Då är du välkommen till
anhöriggrupp.
Vi träffas på torsdagkvällar 18:30-21:00, varannan
eller var tredje vecka.
För mer information och anmälan,
ring Aina Persson tel 070-607 51 05.
Demensföreningen Gagnefsflugan
och ABF.

18.00 Stickcafé i församlingshemmet i samarbete
med NBV.

JUNIS i Björbo
Start med film
tisd. 5 febr. kl 17.30
IOGT-NTO-lokalen

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

- Apoteksombud
- PostNord ombud
- Spelombud
- Systembolagsombud
- Uttagsautomat
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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.
flofrissa65@gmail.com

LEDIG ANNONSPLATS
0241-236 56

VID SKADA!

RING GAGNEFS GLAS!

DYGENT RUNT

• BIL- OCH BYGGNADSGLAS
• STRÅLKASTARRENOVERING
• RÄTT GLAS - HÄMTSERVICE

Tel. Gagnef 0241-100 05

Tel. Leksand 0247-144 80

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

