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Vecka 8 öppnar vi

Flokullornas KÖK & RESTAURANG

Här kommer vi att servera

husmanskost med huvuddelen råvaror från lokala
leverantörer som Siljans chark, Wålstedts, Dala-ägg,
Grådö mejeri m fl.

Våra hamburgare

kommer att tillagas på färsk köttfärs från Siljans chark.

Matlådor

kommer att finnas för avhämtning.

WÅLSTEDTS GÅRD

På Facebook finns nu gruppen

Dala-Floda Emigranter
Bl a kan man läsa följande text i gruppen:
“430 st personer födda i Floda mellan 1868-1930
emigrerade. Merparten bodde i floda innan flytten
och några hade flyttat till andra orter innan de
bestämde sig för att flytta. Alla reste i princip till
Nordamerika, om det var till USA eller till Canada
står inte direkt i registren på alla. Här kommer lite
uppgifter om vart de emigrerade.
2 till Australien.
96 till USA.
26 till Canada.
16 till Amerika
290 till Nordamerika.
Den första som reste var Magnus Lundgren
född 18 Oktober 1839 i Lövsjön.
Och den siste som utvandrade under denna period
var Per Thoring född 1908 i Syrholn han reste
4 februari 1930.”
(Källa https://db.emiweb.se/)

Gagnefs församling
Tors 14/1
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
församlingshemmet, Gagnef
Fred 15/1
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
Filadelfia, Djurås

Mockfjärds församling
Månd 18/1
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
församlingsgården

HYRESLEDIGT BJÖRBO

Varje dag är våra kyrkor öppna 09.00-15.00
– kom in, be en bön, tänd ett ljus.

2:a vån, Stationsvägen 7,
4 rum och kök om 90 kvm.

Fira andakt tillsammans med oss, du hittar våra
förinspelade andakter på pastoratets hemsida
och sociala medier.

Tillträde från 1:a februari.
Varmhyra.

www.svenskakyrkan.se/gagnef

070-395 36 68 Per
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ANNONSSTOPP
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

Läget är fortsatt allvarligt,
viktigt att alla hjälper till!
För att minska smittspridningen av Covid-19 har kommunhusets
reception begränsat öppethållande 4 – 24 januari 2021
Kommunhusets och Gagnefsbostäders reception hålls bemannad vardagar från kl.
11:00 till kl. 13:00
Kommunens växel är öppen som vanligt: måndag – torsdag kl. 08:00-16:00, och
fredagar kl. 08:00-14:30
Mottagning endast för bokade besök som hämtas vid huvudentrén. Möten ska bokas i
förväg med respektive handläggare.
Du kan även kontakta oss via kommunens växel.
Besök sidan gagnef.se/kontakt för mer information.
Handlingar som ska lämnas in till kommunen kan lämnas i kommunens postlåda intill
kommunhuset huvudentré (inkastet har en gul inramning). Postlådan töms varje dag,
senast kl. 14:30

Biblioteken öppna igen från och med 11 januari
Från och med den 11 januari håller kommunens bibliotek öppet igen för besök men
med anpassningar. Mer information på gagnef.se/kultur-och-fritid

Skydda dig och andra från smittspridning
•
•
•
•
•
•

Stanna hemma om du är sjuk
Tvätta händerna ofta och noggrant
Umgås bara med personer som du bor med eller några få vänner och närstående
Håll avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel
Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt
Res, idrotta och utöva annan fritidsaktivitet på ett sätt som minimerar risken för
smitta

Om du vill veta mer om kommunens arbete kring Corona besök sidan gagnef.se/corona
Du kan även höra av dig via: växel 0241-151 00 eller e-post registrator@gagnef.se
Vi påminner om att ta kontakt i förväg för att boka tid och form för ditt besök och ärende.

