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Luftvärmepumpsdag

onsdag 9 september

Sänk din värmekostnad med en låg investering!
Lars-Erik, expert från Fuji finns här och svarar på
Dina frågor samt ger råd för vad som är bästa
lösningen för just Dig.
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Varmt Välkomna!

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Vi håller avstånd till varandra!

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

Butiken på Sollerön öppen varje dag kl 10-18

HÖSTJORDGUBBAR 5 liter till försäljning!

..
N Hösthallon 1,6 kg • Kantareller 1,2 kg
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Lingon 1,6 kg • Blåbär 1,6 kg • Hjortronsylt
BJÖRBO vid Tempo
Torsd 3/9 kl. 16-16.30
Sönd 6/9 kl. 14-14.30

DALA-FLODA vid Ica
Torsd 3/9 kl. 17-17.30
Sönd 6/9 kl. 15-15.30

Annons – Corona v.36

Ring eller sms:a gärna för beställning

076-212 15 88
www.sollerojordgubbar.se | Följ oss på Facebook

Var rädd om varandra. Tänk på avståndet.

Läget är fortfarande allvarligt
Tillsammans kan vi hålla nere smittspridningen
Stanna hemma vid sjukdom eller sjukdomssymptom.
Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
Följ Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer.

Tack för att du håller ut.
Att vi alla tar ansvar
gör stor skillnad.

www.gagnef.se/corona

Årsmöte för Kommunal Samling
hålls måndagen den 14 september kl. 18.30 i Aktivitetshuset, Ängsholsvägen 1, Gagnef.
Sedvanliga årsmötesärenden. Aktuella frågor.
Lokal för mötet kan komma att ändras beroende av uppslutningen.
Anmäl därför ditt deltagande till ordförande, 070-3192467
alternativt laila51granholm@hotmail.com senast den 7 september.
Det bjuds på förtäring.
Välkommen!

Ordförande

Gagnefs församling
Tors 3/9

Vi finns här när ni behöver oss…
Ni når oss dygnet runt på 0281-20990
www.dalkullornas.se

10.00 Promenad med avstånd, samling vid
församlingshemmet i Gagnef.
Fred 4/9
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
Filadelfia, Djurås.
Sönd 6/9
15.00 Diakoninsdag i församlingshemsparken. Medtag
egen stol och fikakorg. Diakon N. Grönberg

Mockfjärds församling
Månd 7/9
10.00 Promenad med avstånd, samling
vid församlingsgården.

Björbo Södra samfällighetsförening
infodrar härmed anbud på vinterväghållning.
Anbudsunderlag och kontaktuppgifter finns
på vår hemsida, bjorbosodra.se
Styrelsen

Floda församling
Tisd 8/9
10.00 Promenad med avstånd, samling vid Lillkyrkan,
Björbo. (vid regn inställt)
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ANNONSSTOPP
Fredagar kl 12 veckan innan utgivning.
För korrektur gäller torsdagar kl 12

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

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

ÄNTLIGEN JAKTTIDER!

Dags för ny Jaktradio eller kanske sugen att fylla på med
nya tillbehör?

SMART Olika typer av paket, från 2695:-

Med eller utan Bt, inkl olika tillbehör, 31MHz, 155MHz eller kombipaket.

Stor sortering av tillbehör - t.ex:
Öronmusslor, antenner, laddare, headset,
kablar, väskor mm.

NYHET! Hörselskydd, Browning 1595:Välkommen in!
Stationsvägen 1, BJÖRBO
Öppettider: Måndag-fredag 9.00-18.00, lördag 10.00-14.00

Du får i dagarna ett erbjudande i brevlådan att
prenumerera på bingolotter genom Dala-Floda IF.
Passa på - det är;
1. Smidigt - Du har alltid lotten/lotterna hemma på söndag kväll.
2. Automatisk vinstbevakning.
3. Samlar poäng (gratis lotter).
4. Du stöder Dala-Floda IF och hjälper oss att hålla våra anläggningar
(Flodavallen, Brosveden) igång och övrig verksamhet.
Har du frågor eller vill ha hjälp – ring Kjell E 076-167 50 66
Dala-Floda IF

www.flodabladet.se

