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S I G N E R AT KO M M U N A L R Å D E T

En av Sveriges tryggaste kommuner
Gagnefs kommun är en av landets
absolut tryggaste kommuner att bo
och leva i. Det visar Trygghetsrapporten för 2020 från MSB och SKR
där Gagnefs kommun når femte
plats, en förbättring med åtta
placeringar. Det här är något som
vi alla ska vara stolta och glada
över, för vi bidrar gemensamt till
att skapa denna trygghet.
Att Gagnefs kommun är så trygg
och säker ökar också attraktiviteten
och viljan att flytta till kommunen.
Vilket är en av förklaringarna till
att kommunen fortsätter att växa.
Också det positivt.
Jag vill också passa på och berätta
om det arbete som vi bedriver för
att förbättra företagsklimatet i
kommunen. Vi har genomfört dialogmöten med företagarna i alla
våra åtta större orter i kommunen.
Resultatet blev att flera utvecklingsbehov och förbättringsmöjligheter lyftes fram. En av sakerna
som föreslogs var skapandet av ett
företagsråd, och ett sådant har vi
nu på plats. Det här rådet kommer att vara med och prioritera
bland insatserna som vi ska göra

och även i utformandet av en ny
näringslivsstrategi för kommunen.
Betydligt tråkigare är att coronapandemin fortsätter att prägla och
begränsa vår vardag. Den viktigaste faktorn för att vi ska ta oss
ur coronavirusets grepp utgörs av
vaccineringen. Från kommunens
sida strävar vi därför efter en så
snabb, säker och smidig vaccination som möjligt, även om ansvaret
för vaccineringen ligger på regionen. Viktigt är också att vi som
medmänniskor tar vårt ansvar och
deltar i vaccineringen. I synnerhet
för att kunna skydda de i vår omgivning som av medicinska skäl
inte kan ta vaccinet.
Förhoppningsvis ska situationen
förbättras avsevärt under året.
Vi längtar alla efter en något mer
normal vardag.

Fredrik Jarl
Kommunalråd
Gagnefs kommun
0241-151 00
registrator@gagnef.se

FISKESTÄMMA
Gagnefs församling
Tors 25/2
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
församlingshemmet, Gagnef
Fred 26/2
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
Filadelfia, Djurås

Mockfjärds församling
Månd 1/3
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
församlingsgården
Onsd 3/3
14.00 Andakt i kyrkan med gemensam sång,
Ingrid och Anna-Karin. Max åtta deltagare,
ring och anmäl dig till Ingrid 070 – 416 00 33
senast 3/3 kl. 12.00.

Floda församling
Varje dag 09.00-15.00
Gudstjänstvandring i kyrkan. I kyrkan finns en
vandring där du kan fira egen andakt vid olika
platser.
Onsd 3/3
10.00-15.00 Bildspel, naturbilder tagna av Sune Back
visas med musik
Torsd 4/3
10.00-15.00 Bildspel, naturbilder tagna av Sune Back
visas med musik
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
På vårt Swishnummer 123 617 28 11 kan man ge
kollekt till Act Svenska kyrkan.

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
hemsida där du även hittar mer information:

www.gagneffiske.se/stamma2021
Röstning sker via internet och är öppen tom
den 19/3 kl 18.00.
OBS! Endast fiskerättsägare eller fullmaktstagare har rösträtt på stämman.
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

Jobba på kyrkogård i sommar!
Gagnefs pastorat söker skolungdomar (16 - 19 år) för arbete på kyrkogårdarna
Gagnef, Mockfjärd och Dala-Floda.
Arbetsuppgifter: Rensning av rabatter, häckar och grusgångar och andra
på kyrkogården förekommande arbetsuppgifter.
Skicka din ansökan senast 15 april till
asa.hampgard@svenskakyrkan.se
eller Gagnefs pastorat, Kyrkbyvägen 35, 785 30 Gagnef

Är det fler som längtar till våren?

Dessa foton är tagna och inskickade av Inga-Britt hellgren, Björbo

Kom och jobba med oss!
Vi söker dig över 20 år som vill jobba på våra kyrkogårdar i Gagnef, Mockfjärd och Dala-Floda
under säsongen 3 maj – 15 oktober.
Arbetsuppgifterna är vanligt förekommande arbeten på kyrkogårdarna som gräsklippning, plantering och rensning av rabatter och häckar, skötsel av allmänna rabatter och lövupptagning m.m.
Trädgårdsvana/utbildning är meriterande.
Körkort är ett krav.
Skicka din ansökan senast 5 mars till:
Gagnefs pastorat
Kyrkbyvägen 35
785 30 Gagnef
Eller maila till:
asa.hampgard@svenskakyrkan.se
För mer information:
Kyrkogårdsföreståndare Åsa Hampgård 0241-620 20

Ansökan öppen till Gagnef kommuns

Kom och åk i Prästbuo,
Björbo på sportlovet v 9
Skidor, pulka, kälke.
Medtag matsäck, grillmöjligheter.
Kp Sven-Axel Gärds 0241-233 10
Välkomna!
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Föreningsbidrag 2021
Nu är det dags att ansöka om föreningsbidrag för
fritid, idrott och kultur
•
•
•

Verksamhetsbidrag för fritids- och idrottsföreningar
Arrangörsbidrag för kulturföreningar
Projektbidrag för kulturföreningar för nya,
tidsbegränsade kulturprojekt

Pga pandemin kräver ansökan inga årsmöteshandlingar i
bilaga vid ansökningstillfället utan de föreningar som inte
har dem ännu kan komplettera senast 30 september 2021.
Ansök senast 31 mars 2021.

ANNONSKORREKTUR

Verksamhetsbidrag:
gagnef.se/kultur-och-fritid/fritididrott/bidrag/
Arrangörs- och projektbidrag:
gagnef.se/kultur-och-fritid/kultur/kulturbidrag/
Frågor? Kontakta kultursekreterare Gunilla Tegen
0241-15313, gunilla.tegen@gagnef.se

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

www.dalkullornas.se
Irene & Elin

Medlemmar i SBF - Sveriges Begravningsbyråers Förbund

Storlek 1/16

– mötesplats mitt i Dalarna –
Tel 0241-151 00 I www.gagnef.se
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ANNONSSTOPP
torsdagar kl 15 veckan innan utgivning.
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
En annons syns på två ställen,
på webben och i pappersform!

Gagnef-Floda Brukshundklubb satsar!

Foto: Ann-Kristin Norberg

Nu är det snart färdigfruset för hundägarna på Gagnef-Floda Brukshundklubb! Skogsavverkningen jämte planen på klubben är utförd och i vår kan grävningen av området
ta vid. För här ska nämligen en av Sveriges största inomhushallar för hund uppföras,
en uppvärmd hall med konstgräs på dryga 1000 kvm med parkering intill.
För Brukshundklubben innebär det att träning kan bedrivas året om och tävlingar kan arrangeras vintertid.
Men det är inte bara hundfolk som kan ta del av hallen, den kommer att finnas till uthyrning för andra som
behöver en stor inomhusyta, exempelvis idrott eller vilket annat evenemang som helst.
För bygdens näringsverksamhet blir den nya hallen ett lyft, då många kommer att söka sig till Dala-Floda
även vintertid. Hundsport är stort i Sverige så klubben räknar med många besökare på olika arrangemang.
Vore det inte också ett gyllene tillfälle för någon som vill uppföra stugor för uthyrning? Folk behöver övernattningsmöjligheter av olika slag då man t ex är här för kurs eller tävling en hel helg.

Har du något som Flodabladet kan få använda sig av som utfyllnad (/plugg)?
Det kan vara bilder, recept, flomål, anekdoter eller annat.
skicka gärna till:
annons@flodabladet.se
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Kostnadsfritt hembesök för konsultation om vad som
som passar just Din bostad bäst!
Välkomna att kontakta oss med Dina frågor eller med
Din bokning.

Öppettider:
Mån-fre 9.00-18.00
Lör 10.00-14.00

Stationsvägen 1, BJÖRBO Tel: 0241-79 32 70

FLOBRICKAN
Det finns brickor kvar till försäljning
Brickan kommer från Åry Trays och är tillverkad av skandinavisk
björk. Trä är miljövänligt, vackert och även praktiskt. Den håller
mycket hög kvalitet och tål värme, maskindisk, alkohol etc.
Åry Trays är Kunglig Hovleverantör, och även brickorna på
designerbutiken Svenskt Tenn är levererade av Åry Trays.
Storlek: 43 x 33 cm Pris: 350 kr

Sms till 070-781 05 98
eller maila alottadesign1@gmail.com

