med Mockfjärdsbladet

ANNONSBLAD FÖR BJÖRBO, DALA-FLODA, FLEN, LÖVSJÖN, MOCKFJÄRD
Ansvarig utgivare: Liselott Syvertsen • Layout: Alotta Design • Tryckeri: Henningsons Tryckeri AB
E-post: annons@flodabladet.se • www.flodabladet.se | NR: 36 Vecka 43 Årgång 67 Onsdag 2020-10-21 |

Nu rustar vi upp Kyrkälvsbron!
Kyrkälvsbron har i långa tider varit Flodabygdens stolthet och är det fortfarande. Men den
behöver framöver renoveras för att fortsätta att fylla sin viktiga funktion.
Trafikverket har med hjälp av en extern konsult gjort en besiktning av bron och hittat sådant
som behöver åtgärdas de närmaste åren. Och en del av de åtgärder som måste genomföras
kommer att kosta en hel del. I Brostiftelsen jobbar vi sedan i somras på med en plan för renoveringen som både gäller finansieringen och hur det praktiskt ska genomföras. Finansieringen
bygger både på offentliga medel men kommer också att kräva åtskilligt stöd från företag,
föreningar och fast- och fritidsboende i Dala-Floda med omnejd. Många insatser kommer
att ske på frivillig basis.
Den unika bron måste självklart bevara sin karaktär och funktion i framtiden och vi vet att
folk i bygden verkligen bryr sig om den. Vi kommer efterhand att ge mer information på
Dala-Flodas hemsida, på Facebook och i Flodabladet om hur planeringen går och hur den
som vill hjälpa till kan göra det.
Brostiftelsen

Nu är det dags att lämna förslag på kandidater till miljöpriset!
Priset är till för att uppmuntra till natur- och miljövårdande insatser i kommunen. Priset kan delas
ut till person, förening, organisation, skolklass, företag etc. som gjort något som gagnar miljön eller
naturen i Gagnefs kommun.
Förslag på kandidater ska vara miljö- och byggförvaltningen tillhanda senast onsdag 28 oktober.
Ange fullständigt namn och adress på den eller de som nomineringen avser, samt ditt eget namn
och adress. Skicka namn och motivering till:
Gagnefs kommun, Miljö- och byggförvaltningen, 785 80 Gagnef
eller E-post: miljo.byggnads@gagnef.se.

Annons – Corona 2

Miljö- och byggnadsnämnden

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

Gagnefs församling
Tors 22/10
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
församlingshemmet i Gagnef
Tors 22/10
18.30 Meditation i församlingshemmet.
Birgitta Mikaelsson
Tors 22/10
19.00 After Work med orgelkonsert i kyrkan.
Kaffeservering.
Fred 23/10
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
Filadelfia, Djurås
Sönd 25/10
15.00 Högmässa i kyrkan. Präst M. Carlenius
Månd 26/10
18.00 Internationellt café i församlingshemmet för
boende i Gagnef/Djurås. Medtag eget fika.
Onsd 28/10
14.00 Ada-café i församlingshemmet.
Elisabeth Hultcrantz föreläser ”Om dessa vore
svenska barn”. Anmälan till pastorsexpeditionen
0241-610 12 kl.12.30-15.30.

Mockfjärds församling
Sönd 25/10
11.00 Söndagsgudstjänst i kyrkan. Präst T. Löppönen
Månd 26/10
10.00 Promenad med avstånd, samling
vid församlingsgården

Floda församling
Tors 22/10
18.00 Stilla stund i kyrkan. Präst C. Dalberg

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

Är du över 65 år, har kronisk sjukdom
eller är gravid är det extra viktigt att du
vaccinerar dig. Influensa är mycket smittsamt
och kan göra att du som tillhör
en riskgrupp, blir allvarligt sjuk.
För dig är vaccinationen kostnadsfri.

Vårdcentral Gagnef
Vaccinering kommer att ske på
vårdcentralen samt i Björbo.
Boka tid för vaccinering genom
webbtidsbokning via 1177
(Mina Vårdkontakter) eller genom att
ringa telefonnummer 0241-498523
måndag – fredag kl. 10-12
samt kl. 13-15.
För att underlätta vaccineringen bär
kortärmat och håll avstånd.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar
att du som ej tillhör riskgrupp väntar med
vaccinering till December.
I år sker vaccinering endast på
bokade tider. Ingen drop-in.
Boka tid på din vårdcentral.
Läs mer på
1177.se/Dalarna/influensa
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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

