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COVID -19 säkrat arrangemang

SOMMARUPPEHÅLL MED BLADET v. 27 - 31
Vi är åter ute med ett blad v 32.
Välkommen in med din annons
annons@flodabladet.se

SOMMARÖPPET
Måndag-Fredag 9.00-18.00
Lördag

10.00-14.00

OBS! LÖRDAGSSTÄNGT 3 JULI,
10 JULI OCH 17 JULI

Stationsvägen 1, BJÖRBO Tel: 0241-79 32 70

Vaktmästarjobb i Björbo!
Uppdraget som vaktmästare för IOGT-lokalen
i Björbo är ledigt. Vi söker en händig och social
person som inte värjer för oregelbunden arbetstid.
Intresserad?
Ring Per-Olof Bergman, IOGT:s ordförande,
tel. 070-623 56 87 för information.

Strandbackens
folkpark
Dala-floda 5 juli kl 16.00
Välkommen på en musikalisk

föreställning med Pettson och
Findus! Från ca 4 år entré 60 kr.
Biljetter endast förköp

www.visitdalarna.se
www.strandbackensfolkpark.se

IOGT Björbo

Mossels Såg AB, Dala-Floda, 070-659 07 98

Semesterstängt 10/7-8/8
Trevlig sommar!

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

www.dalkullornas.se
Irene & Elin

Medlemmar i SBF - Sveriges Begravningsbyråers Förbund

Vaccinera dig, det är det viktigaste du
kan göra i sommar!
Smittläget i landet är stabilt och sjunkande vilket även gäller Dalarna men tyvärr har Deltavarianten fått ett visst fäste i några regioner. Rekommendationerna är att fortsätta hålla på de
restriktioner som finns samt att vaccinera sig.

Vaccinera dig på rätt tid och plats

Det är viktigt att ta dos 2 efter rekommenderad tid vilket innebär att man ska planera semester
och resor så att man är på plats när det är dags att ta dos 2.

För faktagranskad och säker information om vaccination mot covid-19 hänvisar vi till 1177.se

Minska smittspridningen i din vardag
•

Begränsa nya nära kontakter och endast umgås i en mindre krets

•

Stanna hemma vid symtom på covid-19

•

Hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel

•

Tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion

•

Resa på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt

•

Arbeta hemifrån om du kan

•

Bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta

•

Hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och
den regionala smittskyddsläkaren

Läs mer om de nationella råden och vad som gäller på 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

Öppettider:

Tel: 0241-225 94

Sön- tors 11-18, fre - lör 11-20,
(dagens lunch mån-sön 11-14)
Flokullornas Kök och Restaurang

Följ oss på sociala medier

Öppettider i sommar
Sön - tors
Fre-lör

flokullornaskok

Dagens lunch -meny v 27

11-18
11-20

Mån 5/7 Köttbullar med gräddsås

Strömming, potatismos, skirat smör

Tis

Á la carte

6/7

Nasi Goreng
Raggmunk med fläsk
Pasta Hawaii
Fiskgratäng med fetaost och räkor
Chili con carne
Fläskfilé Provençale

I sommar serverar vi endast våra
hamburgare på menyn.

Ons 7/7

Öl- och vinrättigheter

Tors 8/7

Håll utkik på sociala medier efter vår

Fre

CHILI-HAMBURGER CHALLENGE

Dagligen finns vegetariska alternativ

En hamburgare med tre olika HETA chilisåser!
Klarar du testet vinner du en t-shirt!

9/7

Grekisk köttfärslåda med tzatsiki
Gravad lax med dillstuvad potatis

Flokullornas KÖK & RESTAURANG
Lördagar och söndagar serveras det huset förmår

Vi önskar er alla en härlig sommar!
med Mockfjärdsbladet

SOMMARUPPEHÅLL V 27-31
ANNONSSTOPP
För korrektur torsdagar kl 15 veckan innan utgivning.
Utan korrektur fredagar kl 12 vackan 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

