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Vi utökar genom att gå med i

elon ljud & bild!
Flera nya varumärken på TV, ljud mm
tex Samsung, Philips, Sony, Salora.

Philips 50”
Android-TV

Salora 43”

SMART, 4K
Ambilight-teknik
Inbyggd chromecast

3990:-

Välkommen in
i butiken och
ta del av lite
roliga nyheter
!

VIT, SMART-TV

7990:-

Strong 40”

3490:-

Chromecast, google home, BT-högtalare,
smartahemmetprodukter mm
Surfa in på www.elonljudbild.se och se hela vårt utbud!
Varmt välkomna!

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

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

- Nybyggnationer timmerhus
- Renovering av gamla timmerhus
- Byte av syllstockar
- Tak
- Byggnadsvård
- Gärdesgård
- Försäljning av hemsågat virke, panel och lister
Tel: 0730-70 46 34
mail: grangardetimmerhus@telia.com

Mossels samfällighetsförening
kallas till ordinarie årsmöte
torsdag 2 april 19.00 i bystugan
Ärenden enligt stadgarna
Styrelsen

Med anledning av Covid-19
Det är många av oss som blir påverkade av pandemin. Därför är det ännu osäkert om vi behöver ta ett
uppehåll med Flodabladet så småningom om olika arrangemang mm ställs in och därmed annonser
uteblir.
Det visar sig vecka för vecka nu framöver.
Var rädda om er!
Lotta på redaktionen

Gagnefs församling
Sönd 29/3
15.00 Högmässa i kyrkan. Präst C. Dalberg

Mockfjärds församling
Lörd 28/3
10-12 Brödförsäljning vid Ica. Act-gruppen.

Till alla som på olika sätt
hedrat minnet av vår kära

Ingeborg ”Mimmi” Eriksson
vid hennes bortgång och begravning,
vill vi framföra vårt varma tack.
KJELL OCH HELENA MED FAMILJER

Sönd 29/3
18.00 Högmässa i kyrkan. Präst C. Dalberg.

Vi ställer in all verksamhet tills vidare!
Gagnefs pastorat följer Folkhälsomyndighetens
och Västerås stifts rekommendationer angående
Covid-19.

Vårt varma tack till de som
hedrat minnet av vår kära farmor

Birgit Skogvold
IRENE OCH SÖREN

Se hemsidan för mer information
www.svenskakyrkan.se/gagnef

med familjer

Vi finns även på sociala medier.

OBS! Nytt datum i annonsen nedan.

Ordinarie stämma
Med delägarna i
Sälje – Borgshedens samfällighetsförening,
2020-04-08 kl 19.00
på Herrgården i Dala-Floda
Ärenden: Enligt gällande stadgar
Styrelsen

Till alla fantastiska
medlemmar i Björbo-Floda PRO
PRO-riks har pga Coronaviruset uppmanat alla
föreningar att i nuläget inte ha några större sammankomster. Vi har därför i styrelsen beslutat att
ställa in påsklunchen.
Vi tycker att ni ska ha fortsatt kontakt med varandra och kanske ses några stycken på en fika eller
annat. Ring varandra och hör om någon vill ha
hjälp.
Om ni undrar över något så ta kontakt med oss i
styrelsen. Vi kommer att återkomma med information om fortsatta aktiviteter längre fram.
Ha det så bra ni kan och ge inte upp.

Ni når oss dygnet runt på tel

0281-20990

Dala-Järna
Dala-Floda

info@dalkullornas.se
www.dalkullornas.se

Styrelsen för PRO Björbo-Floda

Nu är det dags att lämna förslag på mottagare av 2020 års kulturpris.
Kulturpriset delas ut som ett erkännande av förtjänstfulla insatser inom kulturverksamheten i kommunen.
Mottagaren ska vara verksam i Gagnef eller på annat sätt ha anknytning till kommunen. Mottagare kan
även vara flera personer, exempelvis en förening.
Förslag till kulturpristagare ska vara Gagnefs kommun tillhanda senast onsdagen den 1 april 2020.
Adress: Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef.
E-post: registrator@gagnef.se
Skriv en kortfattad motivering till ditt förslag av pristagare och glöm inte att ange ditt eget namn och
kontaktuppgifter.
Läs mer på www.gagnef.se/kultur-och-fritid. För eventuella frågor, kontakta kultursekreterare
Linnea Gustafsson, 0241-15313, linnea.gustafsson@gagnef.se

Annons - Skolskjuts

Nytt sätt att ansöka om
skolskjuts till läsår 20/21
Vi påminner om att du som vårdnadshavare med barn i grundskolan
med undantag för elever i särskolan, ska ansöka om skolskjuts i vår
nya e-tjänst. Inget skolkort kommer skickas ut eller laddas på utan
genomförd ansökan.
Ansökan för kommande läsår ska göras 1–15 april för att vara säker på att beslut om
skolskjuts är klart till läsårets start i augusti.
E-tjänsten kommer att finnas tillgänglig från kommunens webbplats från 1 april och
inloggning sker med e-legitimation (Bank-ID). Om du saknar e-legitimation kan du
erhålla en sådan via din bank.
Viktigt att notera är att ansökan måste göras även för barn som redan har skolskjuts.
Mer information: gagnef.se/skolskjuts

www.gagnef.se

