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Lördag 28/8 kl 18.00
SaxdaLenS manSkör gästar oss med
”Helgdagskväll vid timmerkojan”. Ett sångspel
om Dan Andersson. Plats: Ruinen strax intill
herrgården i Lindesnäs. Biljettpris: 200 kr.

Välkomna!
Arrangör:

Hembygdsföreningen
Lindesnäs Gemenskap

FINN OLARS LOPPIS
stänger för gott
14 och 15 augusti kl 11-17
ALLT SKA BORT! BILLIGT, BILLIGT!
Loftbodskommittén

En magisk sommarkväll med bio under bar himmel.
Ladda upp med picknickkorg och vänner och upplev
filmen En del av mitt hjärta - en romantisk
musikalkomedi, baserad på låtar av Tomas Ledin.

Lördag 14 augusti kl 21.30
Vid Kyrkbron Dala-Floda
Fri entré
Försäljning av fika & snacks

Beställ hämtning av ditt grovavfall
Du som privatkund med eget abonnemang har möjlighet att
beställa hämtning av grovavfall vid din fastighet. Grovavfall är
skrymmande avfall som inte får plats i avfallskärlet eller som ska lämnas
på återvinningscentralen, till exempel möbler, vitvaror och stora leksaker.
Beställ hämtning före kl. 12.00 på fredagen veckan
innan hämtningen via:
•
•

Årets
hämtningsdatum:
19 augusti
16 september
11 november
16 december

formuläret på dalavattenavfall.se/grovavfall eller
vår kundservice 0247-44 100

Placera det som ska hämtas vid närmaste farbara väg,
senast kl. 06.00 på hämtningsdagen.
Kostnad: 185 kr för max 2 kollin. Extra kolli 50 kr/st.
Som ett kolli räknas t.ex. ett kylskåp eller löst avfall av ett och
samma slag som buntats ihop/emballerats så att det kan lyftas i ett stycke.

OBS! Vi kan inte hämta alla sorters avfall; byggavfall, farligt avfall, bildelar och
vedpannor är ecempel på avfall vi ej kan hämta.

dalavattenavfall.se/grovavfall
En bättre miljö idag och för kommande generationer.
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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

Vår kära

Marja Kvist
* 5 maj 1932

Gagnefs pastorat
Tor 12/8
10.00 Promenad med avstånd, samling
församlingshemmet i Gagnef.
Fre 13/8
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
Filadelfia, Djurås
Sön 15/8
11.00 Söndagsgudstjänst i kyrkan, Gagnef.
Präst J. Rådbo
Sön 15/8
15.00 Friluftsgudstjänst i Lindbyn. Ta med egen stol.
Präst T. Löppönen
Sön 15/8
18.00 Gudstjänst i kyrkan, Floda. Präst T. Löppönen
Mån 16/8
10.00 Promenad med avstånd, samling
församlingsgården i Mockfjärd.
Ons 18/8
14.00 Ada café i församlingshemmets trädgård,
Gagnef (vid regn inomhus)

Varje dag är våra kyrkor öppna 09.00-15.00
– kom in, be en bön, tänd ett ljus.

Vad vill du att Svenska kyrkan ska göra?
Rösta i kyrkovalet 6 – 19 september
www.svenskakyrkan.se/gagnef

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

www.dalkullornas.se
Irene & Elin

Medlemmar i SBF - Sveriges Begravningsbyråers Förbund

Begravs i Nås kyrka den 20/8 kl 12.00.
Anmälan om deltagande
till Bohmans Begravningsbyrå
Tfn. 0241-61050 senast den 16/8.

Öppettider:

Tel: 0241-225 94

Mån- tors 11-16, fre - lör 11-20, sön 11-18
(dagens lunch mån-sön 11-15)

Följ oss på sociala medier

Flokullornas Kök och Restaurang

Nya öppettider fr o m v 32
Mån - tors
Fre-lör
Sön

11-16
11-20
11-18

Dagens lunch serveras mellan 11-15
varje dag
Á la carte

Prova vår hamburgermeny

Öl- och vinrättigheter

flokullornaskok

Dagens lunch -meny v 32
Tis 10/8 Fläsk och löksås

Kyckling i pestosås
Cocospanerad fisk med limecreme
Pastlåda med köttfärs
Tors 12/8 Mustig köttgryta i tomatsås
Crepes med räkstuvning

Ons 11/8

Fre 13/8

Fläskytterfilé och klyftpotatis
Vegetarisk lasagne

Dagligen finns vegetariska alternativ

För meny v 33, se facebook eller instagram.
Lördagar och söndagar serveras det huset förmår.

Flokullornas KÖK & RESTAURANG
Härliga
skördetid !

Foto: Camilla Ryttare, Björbo

