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LAGERRENSNING
PÅ STEKPANNOR OCH KOKKÄRL!!
Vi lämnar plats åt nytt sortiment!

50%

rabatt

på prod från Ronneby Bruk,
tefal, OBH nordica, WFM mfl.
Bla gjutjärn, koppar, rostfritt,
lättvikt mm

Välkomna in och fynda!
Gäller utvalda produkter, så långt lagret räcker.
Först till kvarn!
Självklart följer vi folkhälsomyndighetens rekommendationer i butiken,
håller avstånd och är symptomfria!

!

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

Stationsvägen 1, BJÖRBO Tel: 0241-79 32 70

Flokullornas KÖK & RESTAURANG
Årsmöte - Kf Standbackens folkpark
Digitalt möte söndag 21 mars kl 16:00

Öppettider:

Anmälan till Johan: flojoe75 hotmail.com,
070-60 90 692

DAGENS LUNCH -MENY

VÄLKOMNA HÄLSAR STYRELSEN!

Vecka 9
Onsdag 3/3
Torsdag 4/3

TILL SALU
med Mockfjärdsbladet
Motordriven isborr, 1000 kr
070-387 68 36

Fredag 5/3

Strömming med mos
Kålpudding
Ärtsoppa och pannkaka
Dillkött
Fransk kycklinggryta
Plommonspäckad karré

Vecka 10
Måndag 8/3

ANNONSKORREKTUR

Mån - tors 11-16, fre - sön 11-18
(dagens lunch mån-fre 11-14)

Tisdag 9/3

Skånsk potatis kabanoss
Fiskgratäng med räkor och sparris
Raggmunk med fläsk
Gräddstuvad pytt i panna

Varje dag finns även ett vegetariskt alternativ!
Ni når oss dygnet runt på
0241-20990, 0281-20990

www.dalkullornas.se
Irene & Elin

Ring in din beställning före kl 9.00 samma dag
för utkörning till personer i riskgrupp.

0241 - 225 94

Medlemmar i SBF - Sveriges Begravningsbyråers Förbund

Storlek 1/16
Pris färg: 419 kr/införande (inkl moms)
10 ggr
Summa: 4 190 kr (inkl moms)

med Mockfjärdsbladet

ANNONSSTOPP

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
En annons syns på två ställen,
på webben och i pappersform!

www.flodabladet.se

Vårt varma tack

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

Gagnefs församling
Tors 4/3
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
församlingshemmet, Gagnef
Fred 5/3
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
Filadelfia, Djurås

Mockfjärds församling
Månd 8/3
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
församlingsgården
Onsd 10/3
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 10/3 kl. 12.00.

Gunborg Eriksson
vid hennes bortgång och begravning
Irene och Elisabeth
med familjer

Sportlovsaktivitet i
Floda och Björbo!
Tipspromenad för hela familjen med start vid
Floda kyrkas anslagstavla på kyrkvallen.
I Björbo startar tipspromenaden vid
scenen vid Fänforsen.
Mer info och första frågan finns där.
Medtag eget papper och penna.
Frågorna finns ute mellan 3 – 7 mars.

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

KUNGÖRELSE
Gagnefs kommunfullmäktige sammanträder
måndagen den 8 mars 2021, kl. 18.30
i Lindberghallen, Djurås
Åhörare kan följa kommunfullmäktige via
skärm i Adelborgssalen
• Investeringsbudget angående äldreboende

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.

• Information om coronaviruset/covid-19
• Svar på medborgarförslag
Alf Johansson, ordförande
Helene Jarefors, sekreterare

www.gagnef.se

Skolskjuts till läsår 21/22
Ansökan öppnar på måndag

Du som vårdnadshavare med barn i grundskolan med undantag för
elever i särskolan, ska ansöka om skolskjuts vilket du gör i en e-tjänst
som finns på vår e-tjänsteplattform.
Inget skolkort kommer skickas ut eller laddas på utan genomförd
ansökan.
Ansökan för kommande läsår ska göras 8–26 mars för att vara säker på att beslut
om skolskjuts är klart till läsårets start i augusti. E-tjänsten finns tillgänglig via
kommunens webbplats och inloggning sker med e-legitimation (Bank-ID). Om du
saknar e-legitimation kan du erhålla en sådan via din bank.
Viktigt att notera är att ansökan måste göras även för barn som redan har skolskjuts.
Mer information: gagnef.se/skolskjuts

www.gagnef.se
Annons
– Corona v.9

Läget är fortfarande allvarligt
Tillsammans kan vi hålla nere smittspridningen
•
•
•
•
•
•

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 fritidsaktivitet på ett sätt som minimerar
risken för smitta

Att vi alla tar ansvar
gör stor skillnad.
Tack för att du håller ut.

www.gagnef.se/corona

