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Flosjön 14 februari 2021

ANNONSKORREKTUR

Mossels Jaktlag
Nyanmälan och återbud till årets älgjakt
meddelas jaktledarna senast 31 mars.
Clas 070-243 16 21, Lars 070-352 47 26

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

www.dalkullornas.se
Irene & Elin

Medlemmar i SBF - Sveriges Begravningsbyråers Förbund

Storlek 1/16
Pris färg: 419 kr/införande (inkl moms)
10 ggr

ANNONSSTOPP

Summa: 4 190 kr (inkl moms)

torsdagar kl 15 veckan innan utgivning.
Med 20% rabatt
3 352 kr (inkl moms)
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
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FISKESTÄMMA
Gagnefs församling
Tors 18/2
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
församlingshemmet, Gagnef
Fred 19/2
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
Filadelfia, Djurås

2021
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
FLODA – BJÖRBO FVO

Den 17/3 kl. 18.00 bara via Internet
Här är länk till information om stämman på vår

Mockfjärds församling

hemsida där du även hittar mer information:

www.gagneffiske.se/stamma2021

Onsd 17/2
14.00 Kort andakt i kyrkan, gemensam sång
tillsammans med Ingrid och Anna-Karin.
Max åtta deltagare, ring och anmäl dig till
Ingrid 070 – 416 00 33 senast 17/2 kl 12.00.
Månd 22/2
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
församlingsgården

Röstning sker via internet och är öppen tom
den 19/3 kl 18.00.
OBS! Endast fiskerättsägare eller fullmaktstagare har rösträtt på stämman.

Varje dag är våra kyrkor öppna 09.00-15.00
– kom in, be en bön, tänd ett ljus.
Fira andakt tillsammans med oss, du hittar våra
förinspelade andakter på pastoratets hemsida
och sociala medier.
www.svenskakyrkan.se/gagnef

Vårt varma tack
till alla Er som på olika sätt
hedrat minnet av vår kära

Stig Lindh
Vid hans bortgång och begravning
Solveig
Mikael, Stefan, Anette med familjer

Annonskorrektur på tackannons, stl 1/8 sida
i Flodabladet med Mockfjärdsbladet v 7 - 2021

Stämman tar som vanligt upp bl.a. följande punkter:
Styrelsen för 2021
Verksamheten 2020 och plan för 2021
Ekonomi 2020 och budget för 2021
Ungdomsverksamhet 2021
Utsättningsplan 2021
Kräftfiske 2021
Bryggbygge vid Stora Byrtjärn
Övriga frågor enligt Dagordning som kan hämtas på ICA i
Dala-Floda eller Tempo i Björbo ca 2 veckor innan stämman går av stapeln. Dagordning kan även laddas ner via
länksidan på hemsidan.
Välkomna med era svar!
Styrelsen i Floda-Björbo Fiskevårdsområdesförening

Aktuellt om covid-19
och vaccinering
Fakta 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. Vi vaccinerar omgående när vaccin
levereras till vårdcentralen.
Folkhälsomyndigheten prioriterar i vilken ordning personer ska
erbjudas vaccination, det kallas att vaccineringen görs i olika faser.
Region Dalarna – Vårdcentral Gagnef befinner sig i fas 1 som bland
annat innebär vaccination av de som bor på särskilt boende eller har
hemtjänst. Bra och aktuell information om de olika faserna finns på
1177.se
Personer 80 år och äldre kommer att bli kallade för vaccination. Vårt
mål är att kunna erbjuda vaccination utan dröjsmål och därför kan
kallelse komma med kort varsel via brev eller genom telefonsamtal.
Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19.
Du kan ännu inte själv boka en tid för vaccination.

