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Citron .................................
F
KLIPP Grillad varm kyckling......

1:39,90:-

max 5st/köp

Så länge ugnen orkar grilla! Går ej att förbokas.

Revbensspjäll

Toast

39,90:-

10:-

ca 900g Sverige

/kg

Marinad

ICA 600g
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Vi gör
baguetter själva!
Priserna gäller 2019 03 27 - 2019 03 31

Santa Maria 75g

3st/

20:-

Mineralvatten
ICA 1,5 l

7,90:-

/st

ÖPPETTIDER:
Mån-fre 7-20
Lör-sön 9-20

Björbo Vägförening håller årsmöte
den 16/4 Kl 18.30 på IOGT i Björbo.
Ärenden enligt stadgarna.
Handlingar finns hos Per Magnusson
Styrelsen

MANUSSTOPP

Fredgar veckan innan utgivning kl 12.
För korrektur gäller torsdagar kl 12.
Maila ditt manus till
annons@flodabladet.se
Telefon tors-fre 10-14
OBS! Nytt telnr 070-781 05 98

Tacokväll
i församlingshemmet
fredag 5 april kl 17.30-20
Mat, gemenskap och andakt för alla åldrar.
Kostnad: 30 kr eller 60 kr/familj
Anmälan senast 3 april till 070-352 96 50 eller
christina.dalberg@svenskakyrkan.se

Äntligen några vårtecken
En lång vinter är över. Vårdagjämningen inträffade tidigare i veckan och sociala medier svämmar
över av vårtecken! Tranorna har setts på Himmelsslätta, bofinken obeserverats och gräset kikar fram
mellan snöfläckarna. Folk kvicknar till, börjar plantera fröer, insuper solen i någon vindskyddad vrå
invid husväggen och är allmänt prilliga av vårljuset. Häromkvällen hörde jag kanadagässens rop när
de sträckte över gården i skymningen. Vi går en härlig tid tillmötes.
Några söta killingar
är födda på
Wålstedts gård
i Hagen, Dala-Floda.
Ett säkert vårtecken!
Isen släpper snart sitt
grepp om älven.
Ny skir växtlighet spirar.

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

- Apoteksombud
- PostNord ombud
- Spelombud
- Systembolagsombud
- Uttagsautomat

ALOTTA DESIGN
Grafisk formgivning av bl.a.
BROSCHYRER - FOLDRAR - BÖCKER - ANNONSER
AFFISCHER - BANDEROLLER - LOGOTYPER

Även
BILDBEHANDLING - FOTOREDIGERING
TEXTKORREKTUR
alottadesign1@gmail.com

bygger hus efter kundens önskemål, gör
utbyggnader & tillbyggnader, renoverar,
gör mark & grundarbeten, utför kakel &
klinkerarbeten.
Vi arbetar med försäkringsarbeten mot de största försäkringsbolagen. vi har kunnig och kompetent personal. Har du frågor? Tveka
inte att kontakta oss.
Tel: 0241-222 32 • Mobil: 070-335 91 92 • helobbygg@telia.com

OSTBUTIKEN i Västansjö
- En god affär -

Vi har samma sortiment i Västansjö
som vi hade i vår butik i Hötorgshallen!
Har du inte tid att komma till
oss så levererar vi till din närhet,
se SERVICE på www.ostbutiken.nu

Välkommen till ostarnas smakrika värld!
Nittbacksvägen 3 i fagra Sunnansjöbygden.
076-769 1255 - www.ostbutiken.nu

Vi söker säsongsarbetare till våra kyrkogårdar
Vi söker dig över 18 år som vill jobba på våra kyrkogårdar i Gagnef, Mockfjärd och
Dala-Floda under säsongen 2019 (början av maj till mitten av oktober).
Arbetsuppgifterna är vanligt förekommande arbeten på kyrkogårdarna som gräsklippning,
plantering och rensning av rabatter och häckar, skötsel av allmänna rabatter och
lövupptagning m.m. Trädgårdsvana/utbildning är meriterande. Körkort är ett krav.
Skicka din ansökan senast 5 april till:
Gagnefs pastorat, Kyrkbyvägen 35, 785 30 Gagnef
Eller maila till asa.hampgard@svenskakyrkan.se
För mer information: Kyrkogårdsföreståndare Åsa Hampgård 0241-620 20

HIMMILSGÅRDEN 10ÅR

HIMMILSGÅRDENS 10-års kalas
Söndag 31/3 kl. 13-16
Det är nu 10 år sedan församlingen invigde Himmilsgården i Djurås.
Detta firas med kalas! Stor jubileumsmässa, bakelser och en
spännande skattjakt tillsammans med kyrkråttan Kajsa. Kostnadsfritt.
Välkomna
Hålltider
13.00

”Himmilsk skattjakt” med kyrkråttan Kajsa

14.00

Mingelfika med bakelse

15.00

Jubileumsmässa

www.svenskakyrkan.se/gagnef

