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: 40 Vecka 47 Årgång 67 Onsdag 2020-11-18 |

Julhandla säkert hos oss!
Beställ och hämta Dina julklappar
i eller utanför butiken!
Vi kan även leverera
klapparna till Din dörr.
(Inom 30 km radie och mot avgift)

Vi står till Er tjänst, från idé
till inslagen klapp.
Kika in på elon.se för tips och inspiration,
besök butiken eller ring oss 0241-79 32 70.
Beställningar för leverans av julklappar innan jul bör ske innan 18 dec.

Varmt välkomna!
Stationsvägen 1, BJÖRBO
Tel: 0241-79 32 70

Öppettider:
Måndag-fredag 9.00-18.00
Lördag 10.00-14.00

www.flodabladet.se

Allting börjar med en snygg entré!
Centrummattan gör grovjobbet i hallen som andra mattor sällan
klarar. Åtta års goda resultat och mycket nöjda kunder. Maila
eller ring om mått på önskad storlek och vi skär till för hämtning
på Stationsvägen 6 Forsgärdet under vecka 48. Vi kan även
ordna med hemleverans efter överenskommelse.

Ord. Pris 840 kr/m² För Flodabladets läsare 640 kr/m²
Vi säljer även galvade skrapgaller, skrapmattor, gummimattor,
antihalkmattor, arbetsplatsmattor, m.m.
Hör med oss när det gäller funktionsmattor.

info@entrebolaget.se 072-222 11 90 www.entrebolaget.se

Stipendium att söka
ur Kerstin Larssons Minnesfond.

Vem kan söka?
Du som är född eller bor i
Floda församling och utbildar dig
inom sjuk-/ socialvård eller för kyrklig tjänst.
Upplysningar C Dalberg, tel 070-352 96 50
Ansökan skickas till: Floda församlingsråd,
Kyrkbyvägen 2, 786 95 Dala-Floda
dala-floda.forsamling@svenskakyrkan.se
senast 12 januari 2021

Floda Hemslöjd håller tills vidare stängt
Information om när butiken öppnar igen
meddelas på vår hemsida flodahemslojd.se
Vi kan nås per mail på flodahemslojd@gmail.com

Gagnefs församling
Tors 19/11
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
församlingshemmet, Gagnef
Fred 20/11
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
Filadelfia, Djurås
Onsd 25/11
14.00 Ada-café i kyrkan. Café-orkestern medverkar.
Anmäl att du kommer till pastorsexpeditionen
0241-610 12, telefontid 12.30-15.30

Mockfjärds församling
Månd 23/11
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
församlingsgården
Årets julmarknad i församlingsgården är
inställd p g a pandemin.

Skärpta allmänna råd
gällande Corona!
Smittspridningen är på uppåtgående, såväl i Europa och i Sverige som
i Dalarna och i Gagnefs kommun. Nya lokala allmänna råd från
Folkhälsomyndigheten gäller nu för Dalarna. Dessa råd är viktigt att vi
alla följer nu. I korthet innebär de;
•

Undvik att umgås med andra personer än de som du bor med eller
träffar varje vecka. Detta gäller även att anordna eller delta i fester
eller liknande umgänge.

•

Avstå från att göra onödiga resor såväl inom som utom regionen.

•

Avstå från att vistas i en inomhusmiljö där det finns risk för
trängsel, till exempel köpcentrum, badhus mm.

•

Du som är över 15 år avråds från all sorts idrottsverksamhet.
Undantag görs endast för yrkesidrottare och elever på
idrottsgymnasier.

•

Läs mer om samtliga råd och vad som gäller på Region Dalarnas
webbplats; regiondalarna.se

•

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

