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Beställ ditt julbord,
julltallrik eller julsmörgås
från Flokullornas kök. Kontakta
oss på Facebook eller ring
0241-22594 för att beställa.

Tillhör du en riskgrupp?

Vi plockar dina varor och du
hämtar dem säkert på vår lastkaj.
Maila in din order mån, ons eller
fredag innan 12:00 på
anders.kindblad@nara.ica.se

Julmat och nyårsmeny

för avhämtning eller leverans
I år är det extra viktigt att visa
omtanke om andra och varandra.
Undvik julträngseln och ge bort eller
beställ din jul- och nyårsmat av oss för
avhämtning eller leverans (inom
Gagnefs kommun).
Matspirans hemlagade julbord:
295:-/pers.
Veganskt julbord: 240:-/pers.
Beställ senast 16/12. Hämtas 23/12.

4 rätters Nyårsmeny: 430:-/pers.
Vegetariskt alternativ: 350:-/pers.
Beställ senast 22/12. Hämtas 31/12.

För mer info och beställningen se
hemsidan www.matsprian.se
eller ring 070-55 17 889.

DJURÅS RESTAURANG
GRILL & PIZZERIA

I dessa tider när alla behöver
hålla avstånd och inte vistas
för många i restaurangen
erbjuder vi nu

GRATIS UTKÖRNING
på fredagar, lördagar
och söndagar!

Beställning av utkörning görs
via sms till 076 472 18 11.
Öppettider:
MÅN-TOR 11-21, FRE-LÖR 11-22,
SÖN 11-21

Fredagar kl. 12-17

har vi öppet i vårt konditori,
där hittar ni allt från småkakor,
bullar och bakelser till matbröd
och smörgåstårta.
Vi ställer självklart ut dina varor
om du inte vill gå in och handla.
Ring oss så hittar vi en lösning
för just ER.

0241-79 42 00

Tel. 0241-512 95

Södra Industrivägen 2, Djurås

HANDLA
TRYGGT
Vi är noga med säkerheten och följer regler och riktlinjer
så att du och vår personal ska känna er trygga i butiken.

VI LEVERERAR MATLÅDOR TILL
FÖRETAG, PRIVATPERSONER I
Djurås, Djurmo, Gagnef, Mockfjärd
samt Dala-Floda.

85:- per låda, seniorer 75:- per låda vid
köp av häfte om 10 lådor.
Priset inkluderar UTKÖRNING
Julcatering 2020
Jultallrik innehållande sill, lax, kallskuret och sallad 175:- pp
Lilla Julbordet:

SPRITA
HÄNDERNA
FÖRST

HÅLL ETT
AVSTÅND PÅ
1,5 METER

STANNA
HEMMA OM
DU ÄR SJUK

Tack för att du också hjälper till att
minska spridningen av coronaviruset.

2 x sill, 2 x lax, ägghalvor, rödbetssallad, julskinka, rostbiff, sylta,
senap samt smör och bröd. Köttbullar, prinskorv, sill potatis 250:-

Stora Julbordet:

4 x sill, 3 x lax, rödbetssallad, mimosasallad, potatissallad, julskinka,
rostbiff, sylta, gustafskorv, viltpaté, bakad pastej, senap samt smör
och bröd. Köttbullar, prinskorv, Janssons frestelse, revbensspjäll
samt sill o potatis. Saffrans pannacotta och julgodis. 350:Stora och lilla Julbordet minimum 10 personer eller fler.
Vi kan leverera till er, fråga om
priser för leverans när ni bokar.

Tel: 070-300 69 56 alt 070-348 16 88
E-mail: restaurang@gagnefsgk.com

Gagnefs församling
Tors 3/12
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
församlingshemmet, Gagnef
Fred 4/12
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
Filadelfia, Djurås

Mockfjärds församling
Månd 7/12
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
församlingsgården

OBS OBS OBS OBS
E#er många år i Mock0ärd måste vi tyvärr ﬂy8a
verksamheten från huset vi hyrde på
Västeråkersvägen.
Från och med den 1/12 ﬁnns vi i Fd
Pappersgrossistens lokal i Djurås.
Adressen blir då Älvuddsvägen 2 785 61 Djurås.
Vi tackar för Pden i Mock0ärd och hälsar er
naturligtvis välkomna Pll våra nya lokaler.
ABF Gagnefs Verksamhetsråd och Susanne

Vi följer Folkhälsomyndighetens och Västerås
stifts rekommendationer angående Covid-19
och pausar våra verksamheter tillsvidare.
Våra kyrkor är öppna varje dag 09.00-15.00
för enskild andakt och bön.
Vi kommer att lägga ut andakter på hemsidan
och sociala medier.
www.svenskakyrkan.se/gagnef
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OBS! FRÅN JAN 2021
så har vi ändrad utgivningsdag

till tisdagar
Därmed flyttas också manusstopp till
torsdagar kl 12 veckan innan utgivning.
För korrektur gäller onsdagar kl 12
ANNONSMANUS TILL:
annons@flodabladet.se
Tel 070-781 05 98
ons-tors kl 10-14
Annonspriser och storlekar hittar ni på hemsidan

www.flodabladet.se

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

