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Svårt att få pengarna att räcka till?
Gagnefs Kommun erbjuder gratis budget- och skuldrådgivning för dig som vill ha hjälp med att:
• få överblick och kontroll på din ekonomi
• se över hushållets totalekonomi och göra en hushållsbudget
• se över hushållets lånesituation och få kontroll på din skuldsituation.
• söka skuldsanering. Du som haft skulder länge som du inte kunnat betala kan söka skuld-

sanering och bli fri från skulderna.
Ring kommunens budget- och skuldrådgivare, telefon 0241-15215.

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK
Barnboktips för vuxna
Inspiration till dig som är intresserad av barnlitteratur! Vi bjuder in till en digital träff för vuxna där
bibliotekarierna tipsar och berättar om nya, bra barnböcker för åldrarna 6-13. Var med och bara
lyssna eller ställ frågor om du vill.
Datum:
Måndag 19 april kl 19.00 – 20.00
Träffen hålls via Teams. För att delta behöver du en smartphone, surfplatta eller dator med
internetuppkoppling, samt ett par hörlurar. Anmälan och frågor skickas till
david.renklint@gagnef.se, så får du en möteslänk skickad till dig, samt instruktioner för att
ansluta till träffen.

Håll i, håll ut –
än är det inte över!
Smittspridningen är fortfarande på en hög nivå och det är du och jag,
som genom att vi tar vårt ansvar och följer råd och rekommendationer,
kan hålla den i schack. 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 och var uppmärksam på de restriktioner som finns i butiker
och näringsställen.

•

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

ANNONSKORREKTUR

Gagnefs pastorat
Måndagar
10.00 promenad med avstånd, samling vid
församlingsgården i Mockfjärd
Torsdagar
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
församlingshemmet i Gagnef
Fredagar
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
Filadelfia, Djurås
Varje dag 09.00-15.00
Gudstjänstvandring i Floda kyrka. I kyrkan finns
en vandring där du kan fira egen andakt vid olika
platser.
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

av sopcontainers och
förråds containers.
Transporterar det mesta,
tex avfall, skrot, flis, grus
och maskiner.
Köper Järn- & metallskrot.
Köpe
H Säljer grus & jord.

Tel: 0243-23 10 51

www.dalkullornas.se
Irene & Elin

Medlemmar i SBF - Sveriges Begravningsbyråers Förbund

Storlek 1/16
Varmt
tack

Pris färg:till
419
allakr/införande
er som på olika(inkl
sätt moms)
hedrat minnet av min pappa

10 ggr
Åke Nordlund
hanskr
bortgång
Summa:vid
4 190
(inkl moms)
Karin

Med 20% rabatt
3 352 kr (inkl moms)

Hyresledigt

Liten lägenhet, 1 rum och kök.
Hedvägen 5 i Mockfjärd, ca 24 kvm.
Einar Sandin 070-594 48 36

Information från Kultur- och fritidsförvaltningen

Medaljörer efterlyses
Är du idrottare som tävlar för förening i Gagnefs kommun
eller bosatt i Gagnefs kommun och tävlar för förening i
annan kommun?
Gagnefs kommun uppvaktar årligen idrottare som under året
tagit guld-, silver- eller bronsmedalj i officiellt Svenskt Mästerskap
eller högre. Maila medaljörens kontaktuppgifter senast 20 april
till: Yvonne Andersson, förvaltningsadministratör,
yvonne.andersson@gagnef.se
Uppvaktning av medaljörer sker i
samband med kommunfullmäktiges
sammanträde 21 juni.
www.gagnef.se

Vi finns i DITT
Mora
VI KÖPER
Vi finns i Mora
Containeruthyrning

H Containeruthyrning

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

SKROT
H

av sopcontainers och
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Transporterar
mesta,
Vi H
kör ut container det
för skrot,
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flis,
grus
även hämtning med kranbil.
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Hyrcontainer

Tel: 0243-23 10 51
Tel: 0243-23
51
Parallellvägen
17, 792 7510
Färnäs

Hej företagare, föreningar, privatpersoner
och andra som är engagerade i
besöksnäringen i Dala-Floda!
I januari 2021 startade det tvååriga projektet Byhotell, som syftar till att
stärka besöksnäringen i Dala-Floda och fem andra bygder i Dalarna
(Siljansnäs, Vikarbyn, Venjan och Rörbäcksnäs). Projektet ägs och drivs
av Coompanion Dalarna och Visit Dalarna, med finansiering via EU /
Tillväxtverket och medfinansiering av Region Dalarna, deltagande kommuner och Coompanion.
Projektet hämtar inspiration från det italienska besöksnäringskonceptet Albergo Diffuso, som lyfter fram en
bygds unika kulturvärden och naturlandskap, stärker samverkan mellan aktörer som arbetar med besöksnäring,
och skapar en gemensam identitet och plattform för marknadsföring gentemot besökare.
Genom projektet:
• Tar vi fram ett gemensamt varumärke – Byhotell – för hela Dalarna, som inkluderar det varumärke som redan
finns för Dala-Floda.
• Skapar vi en lokal organisation i Dala-Floda genom att bygga på den kraft, de organisationer och aktörer som
finns.
• Arbetar vi fram en regional organisation som bär det gemensamma varumärket och delade funktioner över tid.
• Undersöker vi nya möjligheter att utveckla logi, aktiviteter, platser och produkter som riktar sig mot besöksnäringen i Dala-Floda.
• Bygger vi ett mer hållbart Dala-Floda, genom att långsiktigt stärka bygdens relationer, utveckla den lokala
ekonomin och förvalta områdets naturmiljöer.
• För Dala-Floda kan det innebära enklare samarbete inom turismnäringen, en gemensam bokningsplattform och reception. Små och stora aktörer som gemensamt bidrar till en genuin upplevelse för
besökaren i vår fantastiska by.
Ett projektteam beståendes av projektledare, processledare och jurister leder arbetet i nära samverkan med de
deltagande bygderna. Vi träffas för gemensamma, digitala workshops en gång per månad och har lokala möten
i Dala-Floda efter behov. Det ställs inga krav på nivå av engagemang, alla bidrag är värdefulla.
Vill Du vara med? Vi är redan många företagare, föreningar och privatpersoner i Dala-Floda som är med i
projektet och vi välkomnar nu fler som är engagerade i Dala-Flodas besöksnäring att komma med!
Kan Du hyra ut? Vi vill också meddela redan nu att vi kommer behöva undersöka alla boendemöjligheter som
finns i Dala-Floda. Har du exempelvis ett hus, ett rum eller kanske en fäbod du vill hyra ut vore det toppen om
du hörde av dig.
Vill du få mer information om projektet och hur du kan delta? Tveka inte att höra av dig till processledare
Anna Grönvall (anna.gronvall@coompanion.se / 070 475 09 66).
Varma hälsningar / Projektgruppen för Byhotell i Dala-Floda

