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Aktuellt om covid-19
och vaccinering
Nya förhållanden inom Kultur- och fritid
Kommunens gymnastiksalar, sporthallen i Mockfjärd och Björbo ishall är åter
öppna för föreningsverksamhet för barn och unga födda 2005 eller senare.
Privata bokningar tillåts inte tills vidare. Varje lokal förses av Gagnefs
kommun med ett anslag om hur många personer som får vistas samtidigt i
lokalen. Det är föreningens ansvar att inte fler personer än det tillåtna antalet
vistas i lokalen.
Om vaccination
Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö
i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen.
Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig. På 1177
Vårdguiden hittar du faktagranskad och säker information om vaccination
mot covid-19.
Information från Vårdcentral Gagnef
Vaccination av covid-19 pågår. Vaccinet levereras löpande i flera omgångar
och till en början i begränsade volymer. Just nu pågår vaccinering av personer
som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt
socialtjänstlagen, personal som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som
lever tillsammans med någon som tillhör denna grupp. Vi kommer att kalla
personer för vaccinering enligt folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.
Vårt mål är att kunna erbjuda vaccination utan dröjsmål och därmed kan
kallelse komma med kort varsel. Kallelse kommer via brev eller, vid kort
varsel, genom telefonsamtal. Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19.
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

Ny gratis lokal nättidning för området Floda-Gagnef

Nya Dalälvens Tidning

Du hittar oss på Flodaonline.se
och på Facebook @NyaDalalvensTidning
Hittills har vi startat blygsamt med några få artiklar om bland annat dansbanebygget i Floda, nyårsmarschaller i Boan och Coronaläget i kommunen. Vi ger även en genomgång av kommunpolitiken, där fullmäktige beviljat utbygge av E16, potentiella dammar i Björbo, medborgarförslag och andra viktiga lokala
frågor. Vidare har vi en artikel om Tjörkullrôr på julmôro i Floda. Tanken är att tidningen agerar som en
plattform för den som vill dela med sig åsikter, gamla historier eller egna reportage, helt utan kostnad.
Sen omSamlingsannons
allting går väl kan
vi meddela att vi kommer sätta upp en fysisk redaktion i Floda, där artiklar kan
Gagnefsbladet och Floda/Mock7ärdsbladet vecka 4.
lämnas in och diskuteras direkt till oss på tidningen, vi återkommer om det. Slutligen är NDT glada att
stötta Flodabladet som vi vill fortsätta se i tryck då vi anser att de fysiska medierna har en fortsatt roll, i
synnerhet att nå ut till de som står utanför digitaliseringen.
Logga: Kyrkovalet 2021.

Mvh / NDT

Storlek: ½ sida.
Vänligen sänd korrektur.
Mvh Gun Sjönneby, Gagnefs pastorat

Upprop &ll Kyrkovalet 2021!

Upprop till Kyrkovalet 2021

Var med och påverka Svenska kyrkans framLd!

Var med och påverka Svenska kyrkans framtid!

Är du intresserad av kyrkan och dess arbete och vill vara med och göra skillnad!
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Vill du ställa upp i kyrkovalet så kan du kontakta oss via telefon eller e-post
senast
den 19 februari 2021.
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Lämna förslag till Gagnef kommuns

Kulturpris 2021
Nu är det dags att nominera till Kulturpriset 2021!

Gagnefs församling

Priset delas ut varje år för insatser inom kulturområdet
under längre tid. Du som bor i Gagnef kan nominera och
det är Kultur- och Fritidsnämnden som beslutar om vem
som ska få kulturpriset.

Tors 4/2
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
församlingshemmet, Gagnef

Du kan nominera en eller flera personer/föreningar verksamma
i eller med anknytning till Gagnefs kommun samt inom
arkitektur, dans, drama, foto, konst, kulturarv, litteratur och musik.

Fred 5/2

Prissumma är 10 000 kr. I det fall flera nominerade utses
delar dessa på prissumman.

10.00 Promenad med avstånd, samling vid
Filadelfia, Djurås

Sista dag för nominering: 31 mars 2021
Nomineringen skickar du in här:
https://minasidor.gagnef.se/kulturpris

Mockfjärds församling

Alternativt kan du skicka in din nominering till:
Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef, registrator@gagnef.se
Frågor? Kontakta kultursekreterare Gunilla Tegen,
0241-15313, gunilla.tegen@gagnef.se

Månd 8/2
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
församlingsgården

med Mockfjärdsbladet

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

– mötesplats mitt i Dalarna –
Tel 0241-151 00 I www.gagnef.se

ANNONSKORREKTUR

Fira andakt tillsammans med oss, du hittar våra
förinspelade andakter på pastoratets hemsida
och sociala medier.
www.svenskakyrkan.se/gagnef

Ni når oss dygnet runt på
0241-20990, 0281-20990

www.dalkullornas.se
Irene & Elin

Medlemmar i SBF - Sveriges Begravningsbyråers Förbund

Storlek 1/16

ANNONSSTOPP

Pris färg: 419 kr/införande (inkl moms)

torsdagar kl 15 veckan innan utgivning.
10 ggr

Summa: 4 190 kr (inkl moms)
ANNONSMANUS TILL:
annons@flodabladet.se
Tel 070-781 05 98
Med 20% rabatt
ons-tors kl 10-14 3 352 kr (inkl moms)
Annonspriser och storlekar hittar ni på hemsidan

www.flodabladet.se

Nu fick vi till ett blad i pappersformat igen!
De två senaste numren av Flodabladet med Mockfjärdsbladet har
endast publicerats på webben då annonser helt enket uteblivit.

Gynna gärna Flodabladet genom Corona-krisen
med att annonsera, t ex en stående annons till rabattpris.

Pappersutgåvor är inte helt ute än

Det finns fortfarande en genration som inte är riktigt bekväm
med sociala medier och nyheter/tidningar via webben.
Även dessa bör få ta del av viktig information.

Stare (Bild inskickad av Inga-Britt Hellgren, Björbo)

