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Tid för våfflor!
Praktiska och jättebra våffeljärn från Åviken, med ljudsignal!
Enkel och dubbeljärn.

KAMPANJPRIS

Enkeljärn
severin

Dubbeljärn
severin

Wafflestickmaker

299:- 399:- 299:(ord. pris 399:-)

(ord. pris 599:-)

(ord. pris 399:-)

Lördag 21 mars bjuder vi på wafflesticks!

Stationsvägen 1, BJÖRBO Öppettider: Måndag-fredag 9.00-18.00 , lördag 10.00-14.00

EXTRA FISKESTÄMMA!

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

Torsdag 2/4 i IOGT lokalen i Björbo kl 18.00

Bokfika för vuxna

Extra stämman är endast informationsmöte
angående uppkommen fråga på stämman
gällande föreningsformen.

Dela med dig av dina läsupplevelser och få boktips av
andra! Ta med en eller flera böcker du läst och vill tipsa
om, eller bara kom och lyssna på andras boktips.
Biblioteket bjuder på fika!

Välkomna!
Styrelsen
Floda-Björbo Fiskevårdsområdesförening

Tisdag 24 mars kl. 19.00-ca 20.30
Floda bibliotek

ANNONSSTOPP
Fredagar kl 12 veckan innan utgivning.
För korrektur gäller torsdagar kl 12
Maila annonsmanus till:
annons@flodabladet.se
Tel 070-781 05 98
tors-fre kl 10-14
Annonspriser och storlekar
hittar ni på hemsidan

www.flodabladet.se

Ett litet

HUSMORSTIPS
De allra flesta brukar tvätta sina kläder med tvättmedel och sköljmedel.
I stället för sköljmedel kan man använda gammal hederlig ättika.
Anledningen är lika enkel som genial.
Sköljmedel ska bidra till att göra kläderna mjuka och lena. Och visst, ur den
aspekten fungerar det. Men det alla kanske inte känner till är att sköljmedel
inte alls är hälsosamt.
Det är nämligen så att sköljmedel innehåller ohälsosamma kemikalier som
bryter ned plaggens elasticitet, där parfymen är en av gifterna.
Det som gör att sköljmedel luktar så gott på kläderna är något som kallas
ftalater, ett hormonstörande ämne. Dessutom är det så att kemikalierna från
sköljmedlet förorenar naturen när det rinner ut i våra vatten.
Ett mycket bättre alternativ till sköljmedel är ättika. Det ger precis samma
mjukgörande effekt och dessutom är det helt ofarligt. Det är inte bara ofarligt utan väldigt bra för tvättmaskinen då ämnet håller det rent och fräscht.
Ättika neutraliserar dålig lukt i kläderna. Använder du 0,25 dl per tvätt räcker
det till 48 tvättar.
För att göra det extra fräscht kan du droppa i lite lavendeldoft – då får du
den där himmelska doften på dina kläder.

Gagnefs församling

Tack för vänligt deltagande vid vår mors

Snickar Anna-Lisa Anderssons

Tors 19/3
18.30 Meditation i församlingshemmet.
Birgitta Mikaelsson.

bortgång,
för blommor och minnesgåvor.

Fred 20/3
09.00 Frukost för män i församlingshemmet.
Sönd 22/3
11.00 Familjegudstjänst i kyrkan. Kyrkkorv.
Präst J. Rådbo.

BRITT-MARIE
NILS-ERIK
ULLA
LISBETH

Tisd 24/3
12.00 Sopplunch i församlingshemmet. Helge Sonntag
medverkar och föreläser om ”ett litet jordbruk på
nygammalt vis” (känd från ”Aktuellt” och ett inslag
där under lokalnyheterna.)

Mockfjärds församling

Stipendium att söka
ur Kerstin Larssons Minnesfond.

Sökes av den som är född eller bor
i Floda församling och utbildar sig
inom sjuk-/ socialvård eller för kyrklig tjänst.
Upplysningar C Dalberg, tel 070-3529650

Tors 19/3
10.00 Slink in i församlingsgården.

Ansökan skickas till: Floda församlingsråd,
Kyrkbyvägen 2, 786 95 Dala-Floda

Lörd 21/3

dala-floda.forsamling@svenskakyrkan.se

10-12 Brödförsäljning vid Ica. Act-gruppen.

senast 21 april 2020

Sönd 22/3
11.00 Familjegudstjänst i kyrkan. Barn och ungdomskör.
Kyrkfika. Präst C. Dalberg.

Floda församling
Fred 27/3

Ordinarie stämma
Med delägarna i
Sälje – Borgshedens samfällighetsförening,
2019-03-19 kl 19.00
på Herrgården i Dala-Floda

17.00 Tacokväll i församlingshemmet.
Anmälan senast 25/3 till
christina.dalberg@svenskakyrkan.se
eller 070-352 96 50.

Ärenden: Enligt gällande stadgar
Styrelsen

ÅRSMÖTE

Ni når oss dygnet runt på tel

0281-20990

Dala-Järna
Dala-Floda

info@dalkullornas.se
www.dalkullornas.se

Sälje-Svedjebyn samfällighetsförening
kallar härmed till årsmöte i Sälje bystuga
2020-04-06 kl. 18.00

Ballerina,
Singoalla, Brago
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ANHÖRIG?
Missbruk


Beroende Spel om pengar

Välkommen till informätionsträff for dig
som lever närä nägon med beroende och
missbruksproblemätik. Informätion kring
vär änhorigutbildning pä 6 st träffär under
vären. 

Mändäg 6:e äpril kl 17. 

TENNISTIDEN
av Dennis Magnusson

Fre 20 mars kl 19
Djurås, Lindberghallen

Biljetter: Visit Dalarna 0771-62 62 62
www.visitdalarna.se, www.dalateatern.se
Arrangör: Gagnefs kommun

Hägägätän 2 Leksänd
Vi bjuder pä fikä!

Vid frägor kontäktä: 

Alkohol och drogrädgiväre
Johän Gut 0247Ǧ806 47

Jän Kärlsson 0247 803 12


ÖPPENVÅRDEN

