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I vårt kök, även kallat
”Flokullornas kök”, gör vi
även i år julbord, jultallrik,
julsmörgås, jullåda mm.
Årets nyheter är Nettes
egna sill, mormor Gunborgs
pepparkaksdeg och Nettes
Janssons frestelse.
Beställ ditt julbord, jultallrik,
julsmörgås, jullåda mm hos oss.
Ring Nette på 0241-225 94 för
priser och beställning. Förra året
var vi fullbokade redan två veckor
innan jul så var ute i god tid med
din beställning.
Följ oss på Facebook för att se klipp,
förbokningar och hur renoveringen
av gamla restaurang Pönkun går.
Öppettider
Mån-fre
7-20
Lör-sön
9-20

JULKLAPPAR från HAGEN
till dig själv eller någon som du vill ge en gåva
• Fäbofrid i sommartid. All inclusive. 1700kr/person
• Kurs i surdegsbak & långjästa matbröd – 1500kr
• Yoga & Bakhelg 12-14 februari och 19-21 mars - 2800kr
• JUL & NYÅRSYOGA, 5 gånger - 750kr
• YOGA - klippkort 10 gånger - 1400kr
• YOGA - terminskort vårterminen 2021, 16 veckor - 2100kr
• Enskild YOGA / YOGASAMTAL, 3 gånger - 1650kr
• GONGBAD - klippkort 5 gånger - 1000kr

God jul och Gott Nytt År

WÅLSTEDTS GÅRD

Välkommen till Wålstedts Gårdsbutik & Yoga i Hagen!
www.walstedtsgard.se • www.yogaihagen.se

FLOBRICKAN
Julklapp?
Nu har jag beställt en ny omgång av Flobrickor med flomål och
är lovad leverans före 21/12.
Brickan kommer från Åry Trays och är tillverkad av skandinavisk björk. Trä är miljövänligt, vackert och även praktiskt. Den
håller mycket hög kvalitet och tål värme, maskindisk, alkohol
etc.
Åry Trays är Kunglig Hovleverantör, och även brickorna på
designerbutiken Svenskt Tenn är levererade av Åry Trays.
Storlek: 43 x 33 cm Pris: 350 kr
Sms:a namn och antal brickor till 070-781 05 98
eller maila alottadesign1@gmail.com

Vinterförvaring
Gagnefs församling
Tors 26/11
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
församlingshemmet, Gagnef
SNICKERIPRODUKTION

Fred 27/11

Kontakta oss på:
0241-254 60
info@bjorbobadrum.se

10.00 Promenad med avstånd, samling vid
Filadelfia, Djurås

Mockfjärds församling
Månd 30/11
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
församlingsgården
Årets julmarknad i församlingsgården är
inställd p g a pandemin.
Vi följer Folkhälsomyndighetens och Västerås
stifts rekommendationer angående Covid-19
och pausar våra verksamheter tillsvidare.
Se hemsidan och sociala medier för mer
information. www.svenskakyrkan.se/gagnef

Floda Hemslöjd håller tills vidare stängt

med Mockfjärdsbladet
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

Den som vill köpa en krans till advent, handla
julklappar eller lösa in ett presentkort kan stämma
träff med oss vid butiken. Kontakta någon av oss
som brukar stå i butiken eller skicka e-post till
flodahemslojd@gmail.com

Så här påverkas
kommunens verksamhet
av skärpta allmänna råd
De skärpta allmänna råd som från den 12 november gäller för
Dalarna påverkar kommunens verksamhet. Här får du en samlad, kort
beskrivning av en del av de anpassningar som gäller från nu.
•

Biblioteken är öppna som vanligt, men med viss anpassning av
antal besökare så att 2-metersregeln kan hållas.

•

Fritidsgårdarna är öppna som vanligt, men med viss anpassning av
antal besökare så att 2-metersregeln kan hållas.

•

Tillgång till gymnastiksalar och lokaler är begränsad för
privatpersoner och föreningar i enlighet med råden.

•

Tillgång till Lindberghallen och Adelborgssalen (samlingssalarna)
är begränsad för privatpersoner och föreningar i enlighet med
råden.

•

Grundskola och förskola. Det är inte tillåtet med spontanbesök på
förskola eller grundskola. Besök ska bokas i förväg. Övrig aktuell
information för vårdnadshavare hittar du på Schoolsoft.

•

Allmänhetens åkning i Björbo ishall är inställd.

•

Observera att förutsättningarna kan ändras snabbt beroende på smittläget och
myndigheters beslut. Läs mer om aktuella förändringar på kommunens
webbplats; gagnef.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

