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Butiken på Sollerön öppen varje dag kl 10-18

15-liters jordgubbslådor för försäljning.
Nu även blåbär, kantarell och hallonlådor!!
DALA-FLODA vid Ica
Torsdagar kl. 17-17.30
Söndagar kl. 15-15.30

DJURÅS vid Ica
Torsdagar kl 18-18.30
Söndagar kl 16-16.30

Ring gärna för beställning 076-212 15 88
www.sollerojordgubbar.se | Följ oss på Facebook

BOKSLÄPP OCH FÖREDRAG
15 aug kl 19.00
Adelborgsalen, Lindberghallen, Djurås

Det stora sopäventyret
Börja skriva för att lägga in
text

Häng med på en svängig familjemusikal med skräptema.
Lördag 10 augusti kl 15:00. Strandbackens folkpark,
Dala-Floda.
Föreställningen passar en 4-åring likväl en 9-åring.
Entrè 40:Folkparken öppnar kl 14:00 och håller även öppet efter
föreställningen med ﬁkaförsäljning, lotteri, chokladhjul,
bollkastning & en interaktiv utställning med skräptema.
Det stora sopäventyret presenteras av Folkets Hus och
Parker i samarbete med Geiger Fischer Productions och
Stiftelsen Håll Sverige Rent.

Välkomna!
Karin Zetterqvist släpper sin bok ”Finn Olars” som handlar om
hur Finn Olars gård i Dala-Floda sett ut, vilka som levde där
och vad som ﬁnns kvar idag. Hon berättar också om arbetet
med bevarandet av Finn Olars Loftbod, Gagnefs kommuns
första byggnadsminne!

Mer info på
www.strandbackensfolkpark.se

Gagnef
Prästbuo och Säljebodarna, Björbo söndag 4 augusti.
Ledaren Bengt Ehnström, Nås berättar om fäbodliv förr och hur värdefulla våra fäbodar är för flora
och fauna.
Samling: Rhodos, Mockfjärd 9.10, ICA, Dala-Floda 9.20 eller Prästbuo, Källbäcken 9.30.
Kontaktperson: Pelle Florell 070-328 23 83

ANNONSERA I FLODABLADET MED MOCKFJÄRDSBLADET
ANNONSSTOPP 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.

070-781 05 98

grenar och blad eller barr. Men plötsligt gripits av en
stormvind och vält och vänt underjordssidan till.

Under jord
Det är inte bara daggmaskar som befinner sig under jord,
på sistone har jag förstått att det är också en massa kablar,
tjocka och tunna, elkablar, telefonkablar och kablar för att
man ska kunna använda internet och sitta och fippla på
iPad, dator och mobil.
Tage Danielsson sjöng ”elektriskt det är nå konstigt med
det, elektriskt det strömmar ju som ni vet, kors och tvärs
igenom tråden”. Kan tillägga mer konstigt nämligen
proppar, säkringar, faser och watt!
Går man i skogen kan man träffa på en rotvälta och då
upptäcker man hur ett stort träd har ringlat sina rötter
härs och tvärs igenom skogen. Under jord. Fångat in
stenar av olika storlek och givit näring och väta åt stam,

Ogräs som sticker upp på fel ställen och står och retas
och vajar, har längre rötter än man tror. Speciellt maskrosor och kvickrot, men även vanligt segt gräs som gror i
rabatter. Under jord frodas mycket som vi inte vet.
En tid på världen var jag guide åt det gruvföretag där jag
jobbade. Tog emot skolklasser och busslaster med turister
som ville ner i gruvan och vandra i orterna. Vi samlades vid en lave, jag delade ut gruvhjälmar och plötsligt
växte på något vis besökarna när det fick hjälmar på sig.
Kände sig kanske som gruvjobbare. Vi tog en rätt vinglig
gruvhiss ner först till en nivå och sedan till nästa. Imponerade av de lortiga ortdrivarna och maskinlastarna kom
besökarna storögda upp i ljuset igen.
Numera är Bergslagens gruvor nerlagda, i alla fall de
flesta. Men gångarna under jord finns ju kvar trots att
gruvkontor och lavar sticker upp ur skogshorisonten som
stora spökhus.
Är man lite klaustrofobiskt lagd är det bättre befinna sig
ovan jord än under ;).

Kerstin Ekendahl

Gagnefs församling

Mockfjärds Missionskyrka
www.kyrktorget.se/kristengemenskap.mockfjard

Fred 9/8
19.00 Konsert i kyrkan. Duo fjäril.

Onsdagar kl.18-20 SPRÅKCAFÉ

Sönd 11/8

Sönd. 11/8 kl. 11.00 Gudstjänst o Nattvard.
Margareta Kristensson. Sång av Esbjörs Christina Warg.

15.00 Fäbodsgudstjänst vid Östjöbuan. Präst J.Rådbo.

Mockfjärds församling
Kom ihåg

Tors 8/8

SOMMARFESTEN

10.00 Sommar-slink in i församlingsgården.
Sönd 11/8
18.00 Gudstjänst i kyrkan med Fridsföreningen.
Kyrkkaffe. Präst T. Löppönen.

på Strandbacken15/8 kl. 13.00.
Anmälan senast 7/8, tel. 073-627 65 65

Floda församling
Sönd 11/8
11.00 Gudstjänst i kyrkan med operamedverkan.
Präst T. Löppönen.

Floda Frisörstuga
har semesterstängt v32-33.
Öppnar igen
måndag 19/8 kl 14.00

Boka gärna Din tid på
www.flodafrisorstuga.se
Välkommen!

SÖKER HUS ATT HYRA
28 årig kvinna med 10 årig son o 2 katter önskar
hus att hyra, minst 3 rok. Goda ref finns.

Sandra Bergström 070-655 69 93

Kräftfiske 2019
Omgång 1: 9/8 17:00 – 10/8 17:00
Plats: Björbo, Dala-Floda
Omgång 2: 30/8 17:00-31/8 17:00
Plats: Dala-Floda
Regler
- MAX 50 st godkända kräftor per dygn (min 10 cm).
- 10 st burar per person/fiskekort (ortskort).
- Kräftor under 10 cm släpps åter på den plats de
fiskades upp.
- Honor rekommenderas att släppas åter.
Var
Tillåtet endast i Flosjön och i Västerdalälven från
gränsen mot Nås Fvo, uppströms Käringforsen till
fiskegränsen ovan Lillstups kraftverk.
Inte i Noret, Dala-Floda.
Rapportera gärna din fångst till styrelsen.
(Storlek, ort, älv, sjö , kön och antal.)
Ortskort köpes via närmaste ombud eller via
www.ifiske.se
(Floda-Björbo fvo)

Välkommen till skolstart
hösten 2019
Måndagen den 19 augusti
Grundskolan
Kyrkskolan,
Djuråsskolan,
Djuråsskolan,
Djurmoskolan,
Bäsna skola,
Skeppet, Särskola
Mockfjärdsskolan
Mockfjärdsskolan
Mockfjärdsskolan
Björbo skola,
Syrholns skola,

F-6
F-6
7-9
F-6
F-3
F-3
4-9
IM
F-2
3–6

kl. 08.10-13.00
kl. 08.10-13.00
kl. 08.10-13.00
kl. 08.00-13.00
kl. 08.00-13.00
kl. 08.00-13.10
kl. 08.00-13.10
kl. 08.00-14.10
kl. 08.00-12.00
kl. 08.00-13.00
kl. 07.40-13.30

Skollunch serveras.
Skolskjutsar; se turlista på www.dalatrafik.se. Elever berättigade till skolskjuts
får busskort hemskickat från Dalatrafik en vecka innan skolstart.
Väl mött till ett nytt läsår!

