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Hallå alla Socialdemokrater i Gagnefs kommun!
Nu är det snart dags för Arbetarkommunens traditionella årsmöte och i år
kommer det att ske digitalt genom Zoom onsdagen den 31/3 kl. 19:00.
Anmäl er genom att skicka ett mail till m.eriksson1981@gmail.com
eller ring 076-877 86 27.
Därefter skickas en länk till er som ni skall använda, hur det kommer att fungera finns i det
mailsvar ni får.
Förslag till nomineringar till styrelsen skall vara inne till valberedningen senast 24/3 till
Tomas Jansson som nås på mail: tomas.boan1@gmail.com eller mobil: 073-927 11 93.
Om ni inte har tillgång till tekniken så kommer presidiet att vara på plats ABFs lokalen i Djurås.
Det kommer att finnas några platser för er som inte har möjlighet att delta via dator, läsplatta
eller mobil, men alla ska anmäla sig.
Kaffe och smörgåstårta får ätas hemma denna gång, så hoppas vi på att vi kan träffas som
vanligt nästa år.

Varmt välkomna!
Socialdemokraterna Gagnef

Årsstämma
Delägarna i Björbo Södra samfällighetsförening kallas till årsstämma tisdagen den 23 mars kl. 18.30.
Stämman genomförs digitalt via Teams.
Anmälan till stämman på mejl till ake.stentapp@telia.com. En länk till stämman sänds då tillbaka på mejl.
Anmälan snarast men senast måndagen den 22 mars.
Ärenden enligt stadgarna.
Debiteringslängd och övriga handlingar finns tillgängliga hos Åke Stentäpp.
Dagordning och styrelseberättelse samt uppgifter om föreningens ingående moms se hemsidan,
bjorbosodra.se.
Välkomna!

Styrelsen

Kom ihåg att ansöka om
skolskjuts till läsår 21/22

Vi påminner om att 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

ÅRSMÖTE
Delägarna i Flobergets Samfällighetsförening
kallas till årsmöte 24 mars kl 18.00 på Herrgården.
Ärenden: Enligt stadgarna
Avdragsgill ingående moms 0,04 kr x andelstalet.
Anmäl deltagande till Stig Gunnar Nises,
070-948 00 35

ÅRSSTÄMMA
Medlemmar i Täcksbergets samfällighetsförening
kallas till årsstämma på IOGT-lokalen i Björbo
kl. 18.30 den 25 mars 2021.
Dagordning enligt stadgarna.
Verksamhets- och revisionsberättelse för 2020
och budget för 2021 finns för granskning hos
Kjell Redhe, Idrottsvägen 6 i Björbo.
Välkomna!
Styrelsen

Flokullornas KÖK & RESTAURANG
Öppettider:

Gagnefs församling
Tors 11/3
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
församlingshemmet, Gagnef
Fred 12/3
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
Filadelfia, Djurås

Mockfjärds församling
Onsd 10/3
14.00 Kort andakt i kyrkan, Ingrid och Anna-Karin.
Max åtta deltagare, ring och anmäl dig till Ingrid
070 – 416 00 33 senast kl 12.00 samma dag.
Månd 15/3
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
församlingsgården
Onsd 17/3

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

DAGENS LUNCH -MENY
Vecka 10
Onsdag 10/3

Korvstroganoff
Pasta carbonara
Torsdag 11/3 Ärtsoppa och pannkaka
Köttbullar m gräddsås, potatismos
Fredag 12/3 Grekisk fläskfilégryta
Laxpudding

Vecka 11
Måndag 15/3 Falukorv med stuvad blomkål
Gratinerad Hawaiikassler
Tisdag 16/3
Fläsk med löksås
Panerad fisk med remouladsås
Varje dag finns även ett vegetariskt alternativ!
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Ring in din beställning före kl 9.00 samma dag
för utkörning till personer i riskgrupp.

0241 - 225 94

ANNONSKORREKTUR

14.00 Kort andakt i kyrkan, Ingrid och Anna-Karin.
Max åtta deltagare, ring och anmäl dig till Ingrid
070 – 416 00 33 senast kl 12.00 samma dag.

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.

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)
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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.

10 ggr
ANNONSSTOPP

torsdagar
veckan
innanmoms)
utgivning.
Summa:kl415190
kr (inkl
ANNONSMANUS TILL:

annons@flodabladet.se
Med 20% rabatt

Tel 070-781
98
3 352
kr (inkl 05
moms)
ons-tors kl 10-14

www.svenskakyrkan.se/gagnef
Annonspriser och storlekar hittar ni på hemsidan

www.flodabladet.se

Håll i, håll ut –
vi går mot ljusare tider!
Men fortfarande är det inte läge att slappa av. Smittspridningen går
upp och ner och det är du och jag, som genom att vi tar vårt ansvar och
följer råd och rekommendationer, kan hålla den på en hanterbar nivå.
Vaccinet hjälper oss på traven.
•

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 när det är dags. På 1177 Vårdguiden hittar
du faktagranskad och säker information om vaccination mot covid19.

•

Stanna hemma om du är sjuk.

•

Umgås helst i en mindre krets så att antalet nära kontakter
minskas så mycket som möjligt. Ju färre som samlas desto bättre.
Undvik också att ingå i flera olika grupper.

•

Håll avstånd till andra och undvik miljöer med trängsel. Handla en
och en.

•

Arbeta hemma om du har möjlighet.

•

Läs mer om de nationella råden och vad som gäller på
Folkhälsomyndighetens webbplats; folkhalsomyndigheten.se

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

