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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
Stationsvägen 1, BJÖRBO Tel: 0241-79 32 70
Lör 10.00-14.00

Feriepraktik sommaren 2021
Ungdomar födda 2004 och 2005 som är folkbokförda i Gagnefs kommun
erbjuds att söka kommunens feriepraktik.
Information finns på kommunens hemsidan www.gagnef.se
Välkommen med din ansökan.

Recept

Frasig och krämig citronpaj
En magiskt god citronpaj med frasigt pajskal, perfekt till påsk.
Ca 12 bitar
Pajskal
125 g smör
3 dl vetemjäö
1 dl strösocker
1/2 krm flingsalt (eller en nypa vanligt salt)
Fyllning
3 ägg
2 dl strösocker
2 dl vispgrädde
2 citroner, saft och rivet skal
Gör så här:
1. Sätt ugnen på 200 grader. Nyp ihop smör, vetemjöl, strösocker och salt till en deg.
2. Tryck ut degen i en pajform, ca 25 cm i diameter. Nagga bottnen med en gaffel. Låt den stå
i kylen i ca 10 min.
3. Förgrädda pajskalet mitt i ugnen i ca 15 min, sänk sedan ugnsvärmen till 180 grader.
4. Fyllning: Vispa ihop ägg och strösocker för hand i en bunke.
5. Tillsätt resten av ingridienserna till fyllningen och rör om ordentligt.
6. Häll smeten i det förgräddade pajskalet och grädda pajen mitt i ugnen i ytterligare
ca 25 min. Låt pajen kallna i formen. Låt sedan pajen stå och stelna i kylskåp i minst en
timme innan servering.
Pudra pajen med florsocker och servera med lättvispad grädde.

Nu hâll Floblaä på ô “lävänti” igen.
Under de hän corona-sjyka vi ha hatt (ô ha) sô hant ä vir sô lätt fôr nôra människâ.
Män nu si hä ut sôm vi snart ä yvär på ar sia, ô kanhändâ vi få umgås igen.
Kôss sô bra hä skä bi!
Sän ärä snart påsk, ô nu få i fundär på åkkän i skä ha för annonsôr ti blaä.
Kanhända hä ä öppettiôr än nô anä, hä ä bârâ tä mäjla.
annons@flodabladet.se
Blaä kôm ut ti påskvicku ô, på tisdan, män vicku ättär påsk (v14) sô hâll vi ôppâ mä blaä.
Annonsa skä vâr innâ inna fredan ân 26:â mars ôm i vill annonserâ fôr påsk.
Nu hôppäs vi på bättär tiôr ô e fina vår!

Flokullornas KÖK & RESTAURANG
Öppettider:

Gagnefs församling
Tors 18/3
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
församlingshemmet, Gagnef
Fred 19/3
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
Filadelfia, Djurås

Mockfjärds församling
Onsd 17/3
14.00 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 22/3
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
församlingsgården
Onsd 24/3

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

DAGENS LUNCH -MENY
Vecka 11
Onsdag 17/3

Oxbringa med pepparrotssås
Kycklingfilé m. stekta grönsaker
Torsdag 18/3 Ärtsoppa och pannkaka
Köttfärslimpa med gräddsås
Fredag 19/3 Stekt kotlett m. rödvinssås & pot.gr
Janssons frestelse

Vecka 12
Måndag 20/3 Kokt korv med senapssås
Köttfärsås och spaghetti
Tisdag 21/3
Raggmunk med fläsk
Stekt fisk med skagensås
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 Andakt i kyrkan. Timo 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 årsmöte 2021
Dala-Floda Vägförenings
framflyttat
tillsvidare
. moms)
Pris färg: 419
kr/införande
(inkl
Styrelsen
Dala-Floda Vägförening

10 ggr

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

Summa: 4 190 kr (inkl moms)

ANNONSSTOPP

torsdagarMed
kl 15 20%
veckanrabatt
innan utgivning.

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

Information om statliga stöd
till företagare
Omställningsstöd - ansök senast 30 april
Den 25 februari öppnade ansökan om Omställningsstöd. Ni företagare kan ansöka om stöd för
del av fasta kostnader för perioderna augusti-oktober 2020 och perioden november-december
2020 samt januari-februari 2021. För att kunna söka måste vissa kriterier vara uppfyllda, se mer
information om vad som krävs och hur man gör på Skatteverkets hemsida:
https://skatteverket.se/omstallningsstod
Små och medelstora företag kan också få mer hjälp med detta stöd och med andra stödinsatser
som finns för företag. Kontakta då vår K.R.O.K lots Caroline Staaf, 0247-803 14,
caroline.staaf@leksand.se

Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare - ansök senast 30 april
Från den 2 mars kan enskilda näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av
den pågående pandemin söka omsättningsstödet. Man kan ansöka om stöd för perioderna
augusti- oktober 2020 och perioden november-december 2020 samt januari-februari 2021.
För att kunna söka måste vissa kriterier vara uppfyllda, se mer information om vad som krävs
och hur man gör på Länsstyrelsen Dalarnas hemsida:
Omsättningsstöd till näringsidkare | Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se)
Ni kan också få mer hjälp med detta stöd och med andra stödinsatser som finns för företag.
Kontakta då vår K.R.O.K lots Caroline Staaf, 0247-803 14, caroline.staaf@leksand.se

Missa inte deadline för att teckna avtal om korttidsarbete innan ni ansöker
om stöd för detta!
Den 29 mars öppnar ansökan om korttidsarbete avseende december 2020 och framåt.
Avtal kan skrivas retroaktivt till dess att ansökan öppnar den 29 mars. Observera att avtal inte
kan tecknas efter denna tidpunkt om man har tänkt söka stöd för korttidsarbete. För mer information om vad som krävs och hur man gör se Tillväxtverkets hemsida:
Korttidsarbete 2021 - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)
Ni kan också få mer hjälp med detta stöd och med andra stödinsatser som finns för företag.
Kontakta då vår K.R.O.K lots Caroline Staaf, 0247-803 14, caroline.staaf@leksand.se

K.R.O.K
Kompetens Rådgivning Omställning Koordinering
Vad är K.R.O.K?
K.R.O.K är ett projekt som ska ge små och medelstora företag i Dalarna stöd för att möta
konsekvenserna av covid-19 och för att stå bättre rustade när pandemin är över. Förkortningen
K.R.O.K står för Kompetens - Rådgivning - Omställning - Koordinering.
Vilket stöd kan man få som företagare?
Fram till mitten av maj 2021 kan du som företag bli kontaktad av någon av våra lotsar och
erbjudas samtal där du berättar om dina behov av stöd och insatser. Lotsen hjälper dig sedan
vidare till att hitta rätt stöd för din speciella situation, som kan erbjudas av olika aktörer och
projekt såsom till exempel Almi, IUC, Dalarna Science Park, Länsstyrelsen, Region Dalarna,
Handelskraft, KTP, FindIT m fl.
Vad händer efter att jag som företagare har fått hjälp av en lots?
Efter att du har lotsats till rätt stödform kommer företagsfrämjarna eller andra insatser från
pågående projekt fortsätta att ge dig stöd och verktyg att överleva de negativa effekterna av
covid-19.
Om det inte finns hjälp att få i ett första skede samlar vi ihop behoven på regional nivå och
skapar insatser utifrån de identifierade behoven företagen har på lite längre sikt. Det kan ske
genom tex coachning, seminarier, workshops.
Kontakta gärna våra företagslotsar:
Caroline Staaf
Företagslots Leksand och Gagnef
0247-803 14
caroline.staaf@leksand.se
Vad kan jag som företagare få hjälp med?
•
•
•
•
•
•
•

Rådgivning
Affärsmodeller och affärsidéer
Hållbarhet som konkurrensfördel
Identifiering av nya kundgrupper och marknader
Digitalisering
Kommunikation
Samarbeten

ORDFLÄTA

skapad och inskickad av Jennifer Jelle, Dala-Floda.
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1 A-K Kärnavfall
3 A-K Ökande grön naturverksamhet här i byn
5 A-K Nedvärderades
7 A-B Storstadstransport
8 A-K Kan växla snabbt hos vissa personer
9 A-B Argon i kemin
10 A-K GoH i glaset, från trädgården

A 1-10 SKliga simmare
B 7-10 Får eleven
D 1-10 Blir broHslingarna hos Hasse Aro
F 1-10 Kan TNT nyHjas Kll
H 8-10 Sårminne
I 3-8 Kan man laga
K 1-10 Kan skrapas hos paret Rehn i Björbo
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Välkommen till

Flokullornas KÖK & RESTAURANG
Hej alla glada!

Det är otroligt men sant... PÅSKEN är i antågande!
Vill ni beställa något, t ex påsktallrik, smörgåstårta, planka mm,
så är ni välkomna att göra det senast fredagen 26/3.
Välkommen att kontakta mig på 0241-225 94 eller kom in i butiken.
/ Nette på Flokullornas kök & restaurang

Flokullornas KÖK & RESTAURANG
Sommarjobb på Wålstedts gård
Jobba med att sköta djuren och ansvara för barnridningen i 6 veckor.
WÅLSTEDTS GÅRD

Ring Meta 070-224 11 63 eller maila meta@walstedt.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

Annonser inför påsk behöver vi senast fredag 26/3 för publicering i påskveckan.

V. 14 har vi uppehåll med bladet.

Corona-information vecka 11
Information från Vårdcentral Gagnef
Vi vill informera om hur det aktuella läget ser ut gällande covid-19
vaccineringen för våra listade.
Just nu pågår vaccinering för 80 år och äldre, sista kallelserna för
denna grupp skickades ut under vecka 10.
Vaccinering för 79–75 år påbörjas vecka 13 och vi har hopp om att alla
skall fått första dosen under vecka 13, 14 och 15. Kallelse via brev
kommer 1–2 veckor innan bokad tid. Ordningsföljden är 79 år och
neråt. Vaccinationen kommer att utföras på Vårdcentral Gagnef.
Varmt välkomna till oss för vaccinering av covid-19!

Allmänna råd och rekommendationer
•

Stanna hemma om du är sjuk.

•

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

•

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.

•

Arbeta hemma om du har möjlighet.

•

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

