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Detta är samma motiv som 1957 då tomtarna höll till vid Gammelgården i Dala-Floda.
Vi tackar alla annonsörer och läsare för år 2020. Det har varit ett annorlunda år med förändringar,
men julmotivet av Per-Hilding Perjons i årets sista nummer är i alla fall fortfarande traditionsenligt.

En God Jul och Ett Gott Nytt År!
								

önskar Flodabladet

Nu tändas tusen juleljus
Här kommer en julhälsning från Din församling.

Inte hade vi kunnat ana hur 2020 skulle bli. Vi har fått ställa om hur
vi lever och ställa in många evenemang vi hade planerat och hoppats
på att kunna genomföra. Vi har lärt oss leva på nya sätt.
Mitt i pandemin kommer ändå julen. De tusen juleljusen har börjat tändas och
hoppet föds på nytt. I en av de gamla bibelberättelserna som vi läser varje jul, står det: ”Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram.” Orden som sas för
flera tusen år sedan är aktuella även för oss.
Pandemin har fört många av oss in i mörkret. Vi kan ha mist nära och kära och
kanske själva varit sjuka. Vi får minnas att på andra sidan mörkret finns ljuset i form av Jesusbarnet vars
födelse vi firar även i år. Vi får inspireras av barnet som ger oss glädje, värme och kärlek och ge den vidare
till de människor vi har kontakt med.
Något av det viktigaste pandemin lärt oss är att vi har fått tänka igenom vad som är det viktigaste i livet, vad
som är meningsfullt och kanske våga släppa taget om det som inte är så viktigt. Vi har fått lära oss att umgås
och bry oss om varandra på nya sett.
För många av oss är vaccinet ljuset i mörkret. Det ger oss hopp om att få leva friare igen. Vi får ta med oss
det goda i erfarenheterna efter Covid 19
Även i år tänds tusen juleljus.
För livets skull får vi:
Hålla avstånd
Hålla ut
Hålla i
God Jul och Gott Nytt 2021 önskar
Margareta Carlenius
Din kyrkoherde

Julens andakter kommer att finnas på Gagnef pastorats hemsida www.svenskakyrkan.se/gagnef och på
sociala medier, de sänds från alla pastoratets kyrkorum med präster och musiker du känner igen.
Vill du fira julens gudstjänster på dalavis kan du gå in på Leksand, Djura och Siljansnäs församlingars hemsida. Därifrån spelade SVT in julens gudstjänster för några år sedan.
I övrigt hänvisar vi till Radio och TV gudstjänsterna samt www.svenskakyrkan.se/jul
Promenaderna tar juluppehåll f.r.o.m. vecka 52 och startar igen vecka 1.
Våra kyrkor är öppna varje dag 09.00-15.00 för enskild andakt, bön och ljuständning.
En riktigt god jul och ett gott nytt år önskar personalen i Gagnef pastorat.

Vår älskade

Rolf Samuelsson
* 10 juli 1932
har lämnat oss i stor sorg och saknad

12 december 2020
Leif och Elisabeth
Lars och Eva
Anette och Dick
med familjer
Släkt och vänner

Det är något bortom bergen,
bortom blommorna och sången
Begravningen sker i kretsen av de närmaste.
Tänk gärna på Cancerfonden eller
Floda Hembygdsförening.

Annonskorrektur för införande v 52 - 2020
1/4 sida färg, pris: 1600:- (inkl moms)
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Detta är sista numret för året!
Sen är vi åter med första utgivning v2 2021
OBS! FRÅN JANUARI 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

Det blir ett speciellt
jul- och nyårsfirande i år!
Speciellt på det sättet att vi alla ska bidra med det vi kan för att hålla
smittspridningen på en låg nivå. De nya nationella råden från 14/12 är
tydliga med att det är var och ens ansvar och skyldighet att vidta
försiktighetsåtgärder för att skydda sig själv och andra.
•

Undvik att umgås med andra personer än de som du bor med eller
träffar varje vecka.

•

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

•

Tänk på att hålla avstånd, och var beredd på att vänta utomhus
om du ska besöka Lindberghallen i Djurås och butikerna där.
Undvik datumen 21–23/12 och 28–29/12 om du har möjlighet. Följ
instruktioner och/eller värdar på plats.

•

Rutinerna för bokning av gymnastiksalar/sporthallar är ändrade
med anledning av de nya råden. Läs mer på gagnef.se

•

Läs mer om de nya nationella råden och vad som gäller på
Folkhälsomyndighetens webbplats; folkhalsomyndigheten.se

•

Från Gagnefs kommun vill vi tacka för din insats under det här
speciella året och önska dig en riktigt God Jul (även om den är
annorlunda) och ett Gott Nytt År!

•

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

Öppettider Jul och Nyår
23 december 9-18
Julafton-annandagen STÄNGT
28-30 december 9-18
Nyårsafton-nyårsdagen STÄNGT
2 januari 10-14
4 januari 9-18
5 januari 9-16
6 januari STÄNGT

Vi vill önska Alla en God Jul & ett Gott Nytt År!
/Sten, Maria, Carina, Lasse, Marco, Olle och Helene
Välkommen!
Stationsvägen 1, BJÖRBO
Tel: 0241-79 32 70

Ord. öppettider:
öppettider:
Måndag-fredag 9.00-18.00
Lördag 10.00-14.00
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Fr o m 2021 har vi
TISDAGAR som
utgivningsdag
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

Lite nostalgi
Per-Hilding Perjons
tomtar

Sedan Flodabladets julnummer
1958 har Per-Hilding Perjons
teckningar av tomtarnas bestyr
ute i byar och fäbodar i Björbo
och Dala-floda prytt Flodabladets
första sida av julnumret varje år.
I en artikel av Kent Olsson i Falu-Kurirens Jultidningen i mitten av 1970-talet berättar Per-Hilding
att för honom är tomtarna goda väsen, framsprungna ur urgamla föreställningar och ur vårt
behov av mystik och en tro på högre makter. Han
säger att han föredrar den gamla nordiska gårdstomten framför den yngre , amerikaniserade och
”kommersiellt utnyttjade” jultomten. ”Det är inte
alla som har förmågan att se gårdstomten. Han är
gråklädd från topp till tå och trivs bäst i gamla och
grå träbyggnader…” Det är också de motiven man
ofta återfinner i hans tomteteckningar. ”Under
höstarna har jag vandrat tunt i byarna och fäbodarna och letat efter tomtarna. Varje år har jag
hittat dem. De tycks trivas i vackra miljöer”.
Perjonsgården I byn Hagen i Dala-Floda
finns Perjonsgården där konstnären PerHilding Perjons, född 1911, bodde och verkade
intill sin död 1998. Perjonsgården drivs numer
av en stiftelse.

Kungörelse
DETALJPLANER SOM VUNNIT LAGA KRAFT

Kommunfullmäktige i Gagnef kommun har den 13 januari 2020 § 6 antagit
detaljplan för del av Högsveden 5:13 (Boende för personer med
demenssjukdom) i enlighet med 5 kap 29 § Plan- och bygglagen. Detaljplanen
vann laga kraft den 24 februari 2020.
Den som lider skada på grund av detaljplan kan bli berättigad till ersättning av
kommunen enligt bestämmelserna i 14 kap Plan- och bygglagen. Talan om det måste
väckas hos fastighetsdomstolen inom två år räknat från det datum beslutet vann laga
kraft. Om skadan inte rimligen kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare
SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN

God jul och Gott Nytt År
önskar
Anna, Åke, Kerstin, Linn och Marina.

Mottagningen är stängd den 23/12 – 4/1, förutom
den 29/12 då vi har öppet på förmiddagen.
Vid akuta besvär, ring ordinarie tel. nummer
för hänvisning till jourtandläkare i Borlänge.
Du som hade en tid i våras som blev avbokad
pga pandemin får gärna höra av dig för ny tid.
Tandläkarna Anna och Åke Rehn
Rimgattu 6B
Björbo
Tel. 0241-23250

Öppettider under Jul och Nyår
Julafton
9-14
Juldagen STÄNGT
Annandag jul 11-17
Nyårsafton
Nyårsdagen

9-15
11-15

God jul och Gott nytt år!
Öppet i
mellandagarna
Välkommen / Anna

Vi vill önska alla våra kunder en

God Jul och ett Gott Nytt År!

0241-236 56

Veckans julklappstips!
Än hinner Du...
Bestickset

Sodastream

SteamOne

WMF

Genesis, megapack

Steamer

895:Ord. pris 1495:-

799:Ord. pris 1195:-

895:Ord. pris 1190:-

Bt-högtalare

Värmefilt

Bt-högtalare

JBL t ex. flip, charge 4,

Beurer

Olika djur

charge essential

799:(Priserna gäller så långt
lagret räcker.)

200:Chromecast

429:-

Från

990:-

Snygga
brandsläckare
2 kg

399:Till julklappsspelet:

50 och 100 kr gåvor

Varmt välkomna!
Öppettider:
Mån-fre 9.00-18.00
Lör 10.00-14.00

Stationsvägen 1, BJÖRBO Tel: 0241-79 32 70

