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Vi söker

ROBOTSVETSARE
Tidigare erfarenhet av liknande tjänst är önskvärd, dock ej ett krav.
Du skall vara en samarbetsvillig lagspelare. Viktigast av allt är dock att du
vill lära dig yrket.
Arbetet består i att ställa och producera komponenter till hydraulcylindrar
i samarbete svarv- monteringsavdelningen.
Arbetstider: Tvåskift.
Observera att ansökningar tas emot löpande och enbart
via e-post till: jobb@elmab.se senast 30 april.
Tjänsterna kan tillsättas innan tiden löper ut.
Alla ansökningar besvaras.

Edvin Larsson Mekaniska AB
Strandvägen 58 | 786 72 Dala-Järna | Tel. 0281-202 61

www.elmab.se

Inbjudan till dialog med allmänheten
Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Gagnefs kommun har
påbörjats. I ett inledande skede av planarbetet vill vi politiker och tjänstemän ha en dialog med dig som kommuninvånare om hur du ser på kommunens framtida utveckling till år 2030 i din del av kommunen.
Hur vill du att markanvändningen i din ort ska utvecklas? Vad ska bevaras
respektive förändras?
Bor du i Björbo med omgivande byar är du välkommen till ett öppet möte i
IOGT/NTO lokalen i Björbo den 10 april 2019 kl 18:00.
Fredrik Jarl
Kommunalråd

OBS!

V 17 och v 18 har vi uppehåll med bladet
pga påsk och 1:a maj.
Vi kommer åter ut med ett blad v 19.
Planera dina annonser utifrån detta!
Skicka din annons till:
annons@flodabladet.se
Tel. 070-781 05 98 tors-fre kl. 10-14
Manusstopp fredagar kl 12 före utgivningsvecka.
För korrektur gäller torsdagar kl 12.

Gagnefs församling
Tors 4/4
18.00 Internationellt café i Himmilsgården.
18.30 Meditation i församlingshemmet.
Birgitta Mikaelsson.

Varför vill
jag inte veta?

Lörd 6/4
18.00 Orgelkonsert i kyrkan. Elina Alatalo.

Om kunskap, lögn och
sanning.

Sönd 7/4
11.00 Söndagsgudstjänst i kyrkan. Mockfjärds barnoch ungdomskörer sjunger. Präst Nisse Renman.

Mockfjärds församling
Tors 4/4
10.00 Slink in i församlingsgården. Internationella gruppen ordnar kaffe och semlor. Musikunderhållning av
Jan Sjönneby och elever från musikskolan. Välkomna!

9 april kl 18.00 - 19.30
Samlaren, Mockfjärdsskolan
Vi live-sänder en öppen
föreläsning från Stockholms
Universitet.
Ett samtal om kunskapsmotstånd. Hur fungerar
det? Vad beror det på? Och vad vet vi om hur
man motverkar det?
Medverkande: filosofen Åsa Wikforss, psykologen
Torunn Lindholm mfl.
Moderator: Gabriella Ahlström
Fri entré!

Lörd 6/4
10-12 Brödförsäljning utanför Ica.
Internationella gruppen.

Gagnef kultur & bibliotek

Floda församling
Tors 4/4
12.00 Trivselträff i församlingshemmet. Anmälan senast
2/4 till carina.liss@svenskakyrkan.se eller 073-042 08 19.
Fred 5/4
17.30 Tacokväll i församlingshemmet. Anmälan senast
3/4 christina.dalberg@svenskakyrkan.se
eller 070-352 96 50.
Tisd 9/4
18.00 Internationellt stickcafé i församlingshemmet i
samarbete med NBV.

Årsmöte

KÖPES
EKA/RODDBÅT AV PLAST/GLASFIBER
Oavsett skick, betalar upp till 3000:-

070-683 72 84

Floda Ekonomiska Hemslöjdsförening
tisdagen den 23/4 kl 17.00
i hemslöjdsbutiken.
Välkomna!

Ordinarie stämma

för Sälje-Svedjebyns samfällighetsförening
i Sälje bystuga
MÅNDAG 8 APRIL KL 18.00
Styrelsen

ÄLGBERGET - En intressant historia!
Under andra världskriget, åren 1943-1945, var det stor aktivitet i Älgberget. Där härbrgerades uppemot 1200
personer i baracker. Norska soldater som krigsutbildades, medan det utåt sett var en ”flyktingförläggning”.
Idag finns inget kvar av den forna förläggningen, men en grupp av ideella krafter började förra sommaren
med att återställa en del och därmed bevara det historiska värdet till eftervärlden. Bl.a. har en minnessten
uppförts, sen har man återställt entren till förläggningen, i trä precis som den ursprungliga. Vidare kommer
stigar till skyttegravar att märkas upp och tavlor med information att tillverkas. Den officiella invigningen
planeras till sommaren 2019.
Foton lånade av museet i Furudal och nytagna foton av Tommy Syvertsen

Entren är återuppförd på samma sätt som den ursprungliga.

Det är svårt att idag föreställa sig den aktivitet som
rådde där då.

Minnesstenen som är upprest. Den saknar dock
viss inskription som ska färdigställas i sommar.

MÅNGFALDENS NYTTA
Samarbete mellan kommun och företag för fler arbetstillfällen och lönsamhet
Gagnef kommun välkomnar dig på en föreläsning och workshop
under ledning av Feen AB där vi utforskar vinsterna med ett aktivt
mångfaldsarbete och hur vi som kommun kan skapa ett lönsamt
samarbete med lokala företag för integration.
Vi som håller i föreläsningen är:
Valbona Shala - framgångsrik och mångårig
erfarenhet av arbete med integrationsfrågor. Idag är
hon egenföretagare och driver företaget Feen AB.
Sandra Sparring – Utbildad inom interkulturell
kommunikation och projektledare på Feen AB.

Var: Dala-Floda Värdshus
Datum: 12 april 2019
Tid: Kl 10-12, lunch serveras efter
Meddela allergier vid anmälan.

Anmälan sker till Rupert Tansley,
rupert.tansley@gagnef.se senaste den 8
april.

Varmt välkomna!

Öppettider
Vardagar 7-20
Helger
9-20
Service i butiken:

- Apoteksombud
- PostNord ombud
- Spelombud
- Systembolagsombud
- Uttagsautomat

OSTBUTIKEN i Västansjö
- En god affär -

Vi har samma sortiment i Västansjö
som vi hade i vår butik i Hötorgshallen!

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

VID SKADA!

RING GAGNEFS GLAS!

DYGENT RUNT

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

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

Tel. Gagnef 0241-100 05

Tel. Leksand 0247-144 80

Lite nostalgi - Ett tidningsurklipp från Falu Kuriren någon gång på 60-talet, den ursprungliga artikeln från 20-talet.

LOPPIS är poppis!
Häromdagen gav jag mig ut på Loppis-shopping hos Rehdes Loppis och
Kuriosa i nära grannskapet. Loppisfynd är idag en het trend. Instagramkonton med inrikting på inredning och styling svämmar över av just
loppisfynd och DIY (=do it yourself ). Vi är nu mer än någonsin tidigare
medvetna om miljö och kommersiell handel. Att handla på loppis betyder återbruk och mer kvar i plånboken. Vilken bra kombination! Själv
fyndande jag en gammal trälåda för veden i köket till en ringa slant.
Text & foto: Lotta Syvertsen

Redhes Loppis & Kuriosa - öppet!

Ägare Lars Redhe är som en öppen historiebok. Jag fick en utförlig
lektion i hur det har sett ut och varit på gården och vilka som ägt den.
Det har varit allt från diversehandel till väveri och nu Loppis.

Vem vill ha en antik skrivmaskin, eller kanske en våg?

Möt våren i ny Suzuki

DÄCKBYTARDAG
I BJÖRBO 8 APRIL!

DROP-IN
KL 13 –19

Nu är det äntligen dags att skifta däck. Varmt välkommen in till
Eljas Motor måndagen den 8 april så tar vi hand om allt. Medan
du väntar kan du ta en provtur i en ny Suzuki.

VI BJUDER PÅ
FÖRTÄRING!

Passa på att kolla in vårt lager av fina begagnade bilar!
• SNEDSLITNA DÄCK? VI JUSTERAR HJULVINKLARNA – BOKA TID HOS OSS!
• STENSKOTT ELLER SPRUCKEN VINDRUTA? VI LAGAR OCH BYTER – BOKA TID HOS OSS!
Suzuki S-CROSS

Nya Suzuki Vitara 4x4

EN RIKTIG SUV

NYA VITARA
1.0T 4x4 FRÅN

214.900:-

Suzuki Ignis

SOM EN STOR SUV.
FAST LITEN

DET BÄSTA AV
TVÅ VÄRLDAR

S-CROSS
1.0T 4x4 FRÅN

216.900:-

Suzuki Swift
IGNIS 1.2 4X4
FRÅN

159.900:-

TESTVINNANDE
KÖRGLÄDJE

SWIFT 1.2
FRÅN

149.900:-

Bränsleförbr. bl. körning NEDC-korr: 4,1-6,3 l/100 km. CO2 94-143 g/km. WLTP: 5,0-7,8 l/100 km. CO2 113-177 g/km. 3 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års assistans och 12 års garanti mot genomrostning.

BJÖRBO Björbovägen 138, 0241-235 20.
För öppettider besök www.eljasmotor.se

