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Nu utökar vi vår tillgänglighet på Vårdcentral Gagnef.
Nu kan du själv boka, avboka samt omboka provtagningstider
direkt via webben genom att logga in på 1177.se.
Välj mottagning Vårdcentral Gagnef och sedan Boka alternativt
Av-/omboka tid via webbtidbok och följ anvisningarna.
MIN VÅRD är Region Dalarnas egna digitala vårdcentral,
och är tillgänglig för dig som e-tjänst via 1177.se. Med Region Dalarnas app MIN VÅRD kan du träffa läkare, sjukgymnast/fysioterapeut samt ungdomsmottagning och få medicinska konsultationer via videosamtal. Samtliga är verksamma
inom primärvården i Region Dalarna.
Vårdgivare i MIN VÅRD använder samma journalsystem
som Region Dalarna. Du behöver en internetuppkoppling
och mobilt BankID.
Mer information om MIN VÅRD hittar du på www.1177.se

Kom och prata sommarjobb med oss
Vill du veta mer om sommarvikariaten inom vård
och omsorg i Gagnefs kommun?
Kom och träffa oss på Lindberghallen i
Adelborgsalen den 18 mars mellan klockan 16 – 18.

VID SKADA!

RING GAGNEFS GLAS!

DYGENT RUNT

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

Vi bjuder på fika.
Välkommen önskar chefer och personal
Tel. Gagnef 0241-100 05

Vill du ha ett meningsfullt och viktigt
sommarjobb inom äldreomsorg eller
LSS i sommar?
Välkommen att söka sommarjobb hos oss i
Gagnefs kommun!
Gagnef.se/jobb

Tel. Leksand 0247-144 80

Nu är det dags att ansöka om feriearbete sommaren 2019
Gagnefs kommun erbjuder feriearbete till ungdomar
skrivna i kommunen födda -01 och -02 och som inte
feriearbetat tidigare. Ansök via hemsidan
gagnef.se senast 31/3.

Välkommen till ett intressant möte under rubrik ”Demensvänligt samhälle”
Församlingshemmet Himmilsgården, Djurås onsdagen 13 mars kl. 18.30-21.00
Föreläsare:
Pär Rahmström Demensförbundets ordförande/jurist, Stockholm
Aina Persson utbildare i demenskunskap, Mockfjärd
samt inbjudna politiker.
Det finns möjlighet att ställa frågor till alla medverkande.

Varmt Välkomna!
Styrelsen Demensföreningen Gagnefsflugan

	
  

Cisternägare
Har du en cistern?

Cisterner (villatankar, farmartankar, industricisterner med mera), som rymmer mer än 1 m3 eller mer än 250
liter inom vattenskyddsområde och omfattas av ”Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor” (NFS 2017:5).
I föreskrifterna står att alla periodiska kontroller som utförts sedan 1/7 2018 ska skickas in till miljö- och byggförvaltningen.
Skicka med post till Miljö- och bygg, Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef
eller scanna och skicka med epost till miljo.byggnads@gagnef.se

TANSENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Kallar till ordinarie ÅRSSTÄMMA 2019
tisdag 26 mars kl. 18.00
OK-stugan Högbergsdammen, Mockfjärd
Ärenden enl. stadgar. Motioner skickas till ordför.
Kjell Lindgren, Tjolnv. 11, 785 42 Mockfjärd
senast v12
Välkomna

Styrelsen

Information till berörda skogsägare/momspliktiga.
Föreningens betalda ingående mervärdesskatt för
2018 är 220.792 kr. Avdragsgill ingående moms är
2,82 kr. x ert andelstal.

Följ med på en utflykt till Borlänge och
CTH:s hattmuseum
torsdagen den 14 mars klockam 14.00.

- Guidning på museet.
- Kaffe med hattbakelse från Almas.
- Tillfälle att besöka Alice Lunds textilverkstad
i samma hus.
Kostnad 100 kronor
Anmälan till: Margareta 070-951 25 61
Elsa 070-216 81 95
Samling för samåkning vid
Lindberghallens parkering klockan 13.15
VARMT VÄLKOMNA!

Ny tobakslag från 1 juli 2019
Sveriges riksdag har röstat igenom en ny tobakslag. Nytt för i år blir det utökade rökförbudet som kommer att
gälla bland annat på uteserveringar, uteplatser för inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, lekplatser dit allmänheten har tillträde och entréer till lokaler dit allmänheten
har tillträde. Observera att förbudet även gäller e-cigaretter. Vid frågor gällande den nya lagen, vänligen kontakta
miljökontoret.

Gagnefs församling

Mockfjärds Missionskyrka
www.kyrktorget.se/kristengemenskap.mockfjard

Tors 7/3
18.30 Meditation i församlingshemmet.
Birgitta Mikaelsson.
Fred 8/3
17.30 Soppa-Måla-Mässa i Himmilsgården.
Präst Josefin Rådbo.
Sönd 10/3
18.00 Taizégudstjänst i kyrkan. Präst Josefin Rådbo.

Mockfjärds församling
Tors 7/3
10.00 Slink in i församlingsgården.

Floda församling
Tors 7/3
12.00 Trivselträff i församlingshemmet.
Tisd 12/3
18.00 Internationellt stickcafé i församlingshemmet i
samarbete med NBV.

«En kyrka för andra, varandra och Gud»
BIBELHELG med Joel Backman, Eskilstuna.
Lörd. 9/3 kl. 15.00, 18.00 m. fikapaus.
Sönd.10/3 kl.11.00 GUDSTJÄNST. J. Backman
predikar. Sång av Solrun Samuelsson m.fl.
Onsdagar kl. 18.00 - 20.00 Språkcafé
Lörd.16/3 kl.14.00 Sjukhuskyrkans årsmöte

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Demensföreningen Gagnefsflugan
Tid: Torsdagen den 28 mars 2019 kl 18.30
Plats: Mockfjärdshuset Präståkersvägen 1A
Sedvanliga mötesförhandlingar.
De som ska väljas till olika uppdrag i föreningen
är redan vidtalade av valberedningen.
Vi får besök av Norrlands Förbundskonsulent
Anette Svensson, som berättar om
Demensförbundet.
Medlemsavgiften är 150 kronor samt 50 kronor
för stödmedlem på samma adress enligt beslut
vid förra årsmötet.
I avgiften ingår förutom medlemskap
tidningen Demensforum 4ggr/år.
Varmt tack för att Du stödjer vår verksamhet!
VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTET
Med vänlig hälsning
Styrelsen

KUNGÖRELSE

	
  

Gagnefs kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 11 mars
2019, kl. 18.30 i Lindberghallen,
Djurås

TRIVSELTRÄFF

• Lupp – Lokal uppföljning av
ungdomspolitiken

Torsdagen den 7 mars kl 12-14 ca
i Floda församlingshem.

• Investering i skollokaler i
Djurmo skola

Jan-Erik Jonsson och Margareta Westblad underhåller.

Alf Johansson, ordförande
Anna-Lena Palmér, sekreterare
www.gagnef.se

Anmäl dig senast den 5 mars till
Carina Liss (Tulli) tel. 23032 eller
073-042 08 19.
Meddela vid anmälan om du behöver skjuts.
I samarbete med
studieförbund

Hjärtligt välkomna önskar
E.O.Olssons donation
i Floda Församling

Kommande matcher i Björbo ishall
U12
9/3 kl. 16.00

BIF - LIF vit

U10
16/3 kl. 10.00

trängsmatch BIF - LIF

0241-233 55

Sabaton Open Air Cup
31/3 kl. 8.00-19.00

VECKANS FÖRETAG
Bli stödmedlem på
www.bjorboif.com
0241-233 55

Årsmöte

Dala-Floda vägförening
2019-03-27 kl. 19.00
på Herrgården i Dala-Floda.
Ordförande Dag Karlsson

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

A fternoon R ead
Ordinarie stämma

med delägarna i
Sälje – Borgshedens samfällighetsförening,
2019-03-19 kl 19.00, på Herrgården i Dala-Floda
Ärenden: Enligt gällande stadgar
Styrelsen

Årsstämma

Delägarna i Björbo Södra samfällighetsförening
kallas till årsstämma
onsdagen den 27 mars kl. 18.30
i IOGT-lokalen.
Ärenden enligt stadgarna.
Debiteringslängd och övriga handlingar
finns tillgängliga hos Åke Stentäpp.
För uppgifter om föreningens ingående moms
se hemsidan, bjorbosodra.se.
Välkomna!

Högläsning för vuxnä. Vi bjuder pä fikä!
Tisdäg 12 märs kl.15.00
Möckfjärds bibliötek

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

Bokfika för vuxna
Tisdag 12 mars
Kl. 19.00
Floda bibliotek

Onsdag 20 mars
Kl. 18.30
Djurås bibliotek

Vill du dela med dig av dina läsupplevelser och få
boktips av andra? Kom på Bokfika för vuxna! Vi
pratar om böcker vi läst och biblioteket bjuder på fika.

