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Sommaren på Wålstedts gård
Gårdsbutiken håller öppet fr.o.m. tors 17/6 - 15/8
Tisdag - lördag. (Midsommardagen stängt)
Tis - fre 10 - 17, lör 10 - 13

Bondfrukosten i år på annat vis, försäljning av

frukostpåsar som äts ute eller tas med hem.
Fr.o.m. 17/6 - 1/8, tisdag - lördag 8 - 11

För mer info, ring Meta
070-224 11 63 eller hemsidan walstedtsgard.se

En hälsning från din diakon i Gagnefs pastorat
Vad händer med dig och mig när vi tvingas anpassa våra liv till en ny situation? På några
månader har vi fått ändra många utav våra planer. Det som vi trodde skulle bli en semester
blir i år kanske en hemester? Arbetet och arbetsplatsen med arbetsuppgifterna som måhända
var nästan det viktigaste du och jag gjorde finns inte längre kvar eller ser annorlunda ut.
Barnen och barnbarnen får du inte längre träffa, bara på distans. Det stora födelsedagskalaset,
bröllopet, dopet, konfirmationen, studenten och begravningen blir inte av eller bara i all
enkelhet med max 50 personer och en armlängds avstånd.
Vad händer med dig och mig när vi följer utvecklingen av coronapandemin för vårt eget land
Sverige? Hur känner du det? Blir det en klump i magen när du hör om de höga dödstalen i
vårt hemland? Vad tänker du när du hör att Norge, Cypern och Estland öppnar inte sina
gränser för Sverige men för andra länder? Hur blir det med vår självbild när vi hör att andra
länder lyckats skydda sina äldre på äldreboenden men inte Sverige?
Vad händer med oss när vi isoleras? När vi inte får vara nära våra kära? När vi i vissa fall inte
ens är där när vår käraste tar sitt sista andetag? Hur blir vi månader utan kramar och handoch kindhälsningar, en klapp på axeln eller kinden med våra vänner? Vad händer med dig
som redan innan pandemin kände dig ensam? Idag är det så lite vi vet om vad som händer
med oss i framtiden.
Jag hörde från en undersökning i Danmark och från en i Skåne bland gravida kvinnor att
antalet för tidiga födslar hade minskat markant. Orsaken antogs vara att de gravida kvinnorna
inte utsatts för andra smittor i lika hög grad som innan pandemin. Detta innebär för ett stort
antal bebisar att de fått växa och må bra inne i livmodern hos sin mamma istället månader på
en neonatalavdelning på sjukhuset.
Våren är här och med den snart sommaren. Vackrare än någonsin. Häggen har snart blommat
över och syrenen står i knopp. I kväll luktar luften regn. Du vet, en sådan doft man vill bara
andas in igen och igen. Luften är fräsch och jag sover med öppet fönster. Jag känner en
tillförsikt. Denna pandemi förenar världen. Vi följs åt men ändå på lite olika sätt. Vi försöker
alla kämpa mot en gemensam fiende. Vi rannsakar oss själva och upptäcker att vi har brister.
Sverige som ibland trodde sig bäst i världen är kanske inte det längre? Men vi lär oss hela
tiden något nytt om vi är ödmjuka. Vi upptäcker vad vi har: varandra, rent vatten, en underbar
natur, kärleksfulla människor som hjälper oss där vi inte räcker till och en Gud som håller
hela världen i sin hand. Gud är nära oss som vårt eget andetag. Gud är doften och luften av
nyfallet regn. Den luften vill jag andas in igen och igen för den ger mig syre, energi, livslust
och framtidstro. Var inte rädd. Gud är här oavsett vad som händer med dig och mig.
Din Noomi

Gagnefs församling

Vårt varma

Tack

Tors 11/6
10.00 Promenad, samling vid Gagnefs församlingshem

till Er alla som hedrat
minnet av vår mor

Fred 12/6
10.00 Promenad, samling vid Filadelfia Djurås

Maj Eriksson

Sönd 14/6
11.00 Friluftsgudstjänst vid Bäsna trädgård. Ta med
egen stol. Präst J. Rådbo.

vid hennes bortgång

Ingegerd, Arne och James
med familjer

Mockfjärds församling
Tors 11/6
10.00 Promenad med avstånd, samling
vid församlingsgården.

Floda församling
Sönd 14/6
15.00 Fäbodsgudstjänst i Risåsa. Värdskapet bjuder
på fika. Ta med egen stol. Präst C. Dalberg.

Jourhavande församlingsbo finns för dig varje dag
08.00 – 16.00, telnr 072-837 90 51
”Dit kan alla, oavsett ålder ringa som behöver
någon att prata med”
Se hemsidan för mer information
www.svenskakyrkan.se/gagnef

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK


Bokkassar för avhämtning

Vi ordnar bokkassar för avhämtning för dig som inte vill
komma in på biblioteket på grund av coronaviruset.
Ring till oss på 0241-15205 eller maila till
bibliotek.djuras@gagnef.se. Uppge ditt person–
eller lånekortsnummer, berätta vilka böcker du vill ha och
så kommer vi överens om en tid då vi kommer ut med
kassen till dig. Kassarna kan hämtas på alla våra fyra
bibliotek under ordinarie öppettider.

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK
Prova bibliotekets läsbingo i sommar!

Hämta en bingobricka på något av våra bibliotek eller skriv
ut från vår webbsida (bibliotek.gagnef.se). Läs eller gör det
som står i rutorna och när du fått en rad kan du lämna in
brickan till biblioteket. Alla barn som lämnar in får en liten
present, och alla vuxna är med och tävlar om ett pris.
På webbsidan hittar du tips som passar olika rutor,
för den som behöver lite inspiration.
Lycka till!

med Mockfjärdsbladet
ANNONSSTOPP
Fredagar kl 12
För korrektur gäller torsdagar kl 12
Maila annonsmanus till: annons@flodabladet.se
Tel 070-781 05 98
tors-fre kl 10-14

www.flodabladet.se
PRISER OCH STORLEKAR
Vi arbetar med annonsblock.
Välj det format som passar din annons bäst.

Priser exkl moms
Helsida
Bokad förstasida
Bokad sistasida
2/3 sida
Halvsida
1/3 sida
1/4 sida
1/6 sida
1/8 sida
1/16 sida

Storlek (bredd x höjd)
190 mm x 277 mm
190 mm x 222 mm (samma pris för sv/v & färg)
190 mm x 277 mm (samma pris för sv/v & färg)
190 mm x 180 mm
Liggande (hela bredden)
190 mm x 136 mm
190 mm x 89 mm
190 mm x 65 mm
190 mm x 44 mm
190 mm x 33 mm

Stående (halva bredden)
92,5 mm x 277 mm
92,5 mm x 183 mm
92,5 mm x 136 mm
92,5 mm x 89 mm
92,5 mm x 65 mm
92,5 mm x 33 mm

Pris sv/v
2 275 kr
1 925 kr

Pris färg
3 860 kr
4 785 kr
4 595 kr
3 465 kr

1 355 kr
956 kr
710 kr
515 kr
375 kr
195 kr

2 435 kr
1 730 kr
1 280 kr
930 kr
675 kr
320 kr

Tryckning i färg kan bokas om det finns utrymme!

Sommaren är här!

Dags för rengöring utomhus!
Högtryckstvättar från Kärcher
Olika modeller
från

3199:-

Perfekt för rengöring av terrassen,
uteplatsen, bilen, trädgårdsmöblerna,
cykeln eller båten.

Grovdammsugare för
”vått och torrt”
kärcher WD3

1195:-

Varmt
välkomna
till oss!

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

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK
Sommaröppettider v. 25-33
Djurås

Mockfjärd Floda
Björbo
Tis 16Ǧ19 Tor 16Ǧ19
Mån Stångt Tis 16Ǧ19


Tis 16Ǧ19 Tor 16Ǧ19
Ons 10Ǧ13
En skön sommar
önskar vi på
Tor 16Ǧ19
Gagnefs kommunbibliotek!
Fre 10Ǧ13
Lor Stångt

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK
Under midsommarhelgen är biblioteken
stängda torsdag 18 juni, midsommarafton
och midsommardagen. Öppnar igen tisdag
23 juni.

OBS! Från och med 15 juni gäller
sommaröppettider (se tidigare annons eller gå
in vår webbsida bibliotek.gagnef.se).

Glad midsommar!

KUNGÖRELSE

Floda Södra Viltvårdsområde

Gagnefs kommunfullmäktige sammanträder
måndagen den 15 juni 2020, kl. 18.30
i Lindberghallen, Djurås

Floda södra VVOs styrelse har beslutat att ställa
in årets årsmöte p.g.a Corona. Tidigare årsmötesbeslut gäller även detta jaktår. Oförändrade
kostnader av jaktkort, gästkort. Jaktkort löses
vid kortförsäljarna vid uppvisande av
jakträtt och betalt jaktarrende.

·

Information coronaviruset/covid-19

·

Budgetuppföljningsprognos

·

Årsredovisningar

Alf Johansson, ordförande
Helene Jarefors, sekreterare

www.gagnef.se

FLODA TRAMPET

Onsdag 17 juni kl.15.00

Spännande lopp för ung och gammal.
Cykel eller gå, ca 3 km. Priser.
Samling: Kyrkan Kp: Per Eriksson 070-940 14 10

MATJORD

Sållad matjord säljes. Finns i Björbo.

Transport ordnas.
Roland 070-529 90 06

Nyanmälan till årets älgjakt görs till jaktledarna
senast 31 juli.

Styrelsen

Nästa vecka (25) kommer
bladet ut på tisdag istället
för onsdag pga midsommar.
Det betyder att bladet måste
tryckas redan på fredag
eftermiddag v24.

Var gärna ute med din
annons i god tid!
annons@flodabladet.se

Corona-information vecka 24
Här kommer information i punktform från Gagnefs kommun om arbetet för att hindra
smittspridning av Corona-viruset i kommunen. Information finns även på kommunens
webbplats gagnef.se
•

Håll i och håll ut är fortfarande aktuellt. Folkhälsomyndigheten säger att
utvecklingen går åt rätt håll men understryker vikten av att fortsätta följa
gällande rekommendationer även framöver. Därför är det extra viktigt att vi
tillsammans hjälper till och påminner oss själva och varandra om detta.

•

Inom vård- och omsorg har vi nu skapat möjlighet besök på våra särskilda
boenden utomhus. Läs mer om rutinerna för detta på gagnef.se/corona och ta
kontakt med boendet för att planera ditt besök.

•

Snart hägrar både skolavslutningar, student och midsommar med
jordgubbstårta, kransar och firande. Inte heller dessa firanden blir som det
brukar. Planera dina aktiviteter utifrån de regler och rekommendationer som
finns så minskar vi risken för smittspridning och bakslag.

•

Många av vårens och sommarens kultur- och idrottsarrangemang har fått ställas
in eller skjutas på framtiden och kommunens föreningar har varit tvungna att
snabbt ställa om i sin verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden följer utvecklingen
noga och kommer att under hösten se över vilka behov av extra insatser som
behövs för att stötta föreningar som drabbats ekonomiskt på grund av Coronapandemin. Det ser väldigt olika ut, vissa har mindre utgifter och får pengar över,
andra förlorar intäkter som är viktiga för att kunna fortsätta verksamheten.

•

Mitt i en kris vill vi inte riskera att få en till. Just nu är det mycket torrt i skog och
mark och risken för gräs- och skogsbränder är mycket stor. Du följer
Räddningstjänstens information om eldningsförbud på gagnef.se/brandrisk

•

Om du vill veta mer om kommunens arbete kring Corona – hör av dig. Vi
påminner också om att ta kontakt i förväg för att boka tid och form för ditt
besök och ärende. Du når oss via växel 0241-151 00 eller via e-post
registrator@gagnef.se

Fint väder = VARMT inne!
Kom in
till oss,
Vi hjälper
dej...

Bordsfläktar
från

249:Portabla AC

Golvfläktar
från

olika modeller

349:-

från

3995:-

VARMT Välkomna!

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

I sommar har vi uppehåll med bladet

v28 - v31

Planera din annonsering i god tid!

