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HÖSTRENGÖRING
Boka tid hos oss för rengöring/service av din
luftvärmepump innan vintern kommer.

Rengöring
från

995:-

Stationsvägen 1, BJÖRBO 0241-79 32 70 Öppettider: Måndag-fredag 9.00-18.00, lördag 10.00-14.00

Äntligen dags för Björbomästerskap i golf !!!
När? 5 sept
Var? Snöå Golfklubb
Hur? Anmäl er på:
golf.se/mina sidor
senast 3 september

Kriterier för deltagande i Björbogolfen. (Byamästerskapet).
1. Golfare som är fullvärdiga medlemmar i Snöå GK och födda
eller boende i Björbo och Dala-Floda. Anmälningsavgift 100 kr.
2. Födda i Björbo och Dala-Floda men spelar för en annan klubb än
Snöå GK. Anmälningsavgift 100 kr och tävlingsgreenfee.

Öppettider:

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

Följ oss på sociala medier

Tel: 0241-225 94
flokullornaskok

Våra öppettider

Dagens lunch serveras mellan 11-15 varje dag

Mån - tors
Fre - lör
Sön

Á la carte

Två huvudrätter presenteras i veckomenyn på sociala medier,
men vi har även fler rätter på menyn dagligen. Varje dag finns
vegetariska alternativ.

11-16
11-20
11-18

Prova vår hamburgermeny

Välkomna till oss!

Öl- och vinrättigheter

Att söka sin väg

Konstnärsvännerna
Ottilia Adelborg och Hilma af Klint

Vi förlänger
öppettiderna till 12 sept!
Lör-sön kl 12-16
Välkomna!

ÄLGSKYTTEBANAN skjuttider 2021
Lördag 4/9

9.00-11.00
11.00-13.00
13.00-15.00
15.00-17.00

Risåsa
Hemlaget
Skärklacken
Sälbuo

Söndag 5/9

9.00-12.00
12.00-15.00

Marken-Ekf
Mossel

09.00-11.00
11.00-13.00

Östra
Hagen

Lördag 11/9

Söndag 12/9 9.00-11.00
11.00-13.00
13.00-15.00
15.00-17.00

Sälbuo
Skärklacken
Hemlaget
Risåsa

Lördag 18/9

10.00-12.00
12.00-14.00

Hagen
Östra

Söndag 19/9

09.00-11.00
11.00-13.00

Mossel
Marken-Ekf

Gevär o ammunition finns hos Björn Jonsson, Mossel
Älgbaneföreningen

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

Gagnefs pastorat
Tor 26/8
10.00 Sista promenaden med avstånd inför hösten,
samling församlingshemmet i Gagnef.

Kyrkans barngrupper
startar v 35

Fre 27/8
10.00 Sista promenaden med avstånd inför hösten,
samling Filadelfia i Djurås.
Lör 28/8

Välkommen till en ny termin
i Gagnefs pastorat!

18.00 Helgmålsbön vid nyrestaurerade minnesstenen
för Hans Jakob Lundborg (bredvid gamla likboden).
Medtag egen stol.
Präst M. Carlenius och Gunnar Kärrbom

Obs! Schemat är preliminärt kommer att justeras.

Sön 29/8

Tisdag

11.00 Söndagsgudstjänst i Mockfjärds kyrka.
Präst M. Carlenius

13:15 - 14:45 Spårarscouter, Björbo.

Sön 29/8
15.00 Söndagsgudstjänst i Gagnefs kyrka.
Präst M. Carlenius
Mån 30/8
10.00 Promenad med avstånd, samling
församlingsgården i Mockfjärd.
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

Håll utkik i nästa veckas annonsblad
för mer information!

Torsdag
9:30 - 11:30 Öppna förskolan,
Floda församlingshem.
Frågor besvaras av Charlotta Gullberg:
0241-614 35 eller via mail till
charlotta.gullberg@svenskakyrkan.se
(träffas säkrast onsdag eller fredag)
OBS! För att vi ska kunna planera vår verksamhet
på ett smittosäkert sätt så ber vi er attanmäla
dig/ditt/dina barn i förväg, via mail till:
charlotta.gullberg@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/gagnef

Hus på gåsholmen i Björbo uthyres
Ni når oss dygnet runt på
0241-20990, 0281-20990

www.dalkullornas.se
Irene & Elin

från 1 november. 4 Rum och kök.
Nyrenoverat invändigt.

För mer info ring Lars, 076-118 28 20

Medlemmar i SBF - Sveriges Begravningsbyråers Förbund

www.flodabladet.se

Håll i, håll ut –
än är det inte över!
Smittspridningen ökar igen om än från låga nivåer. Det är du och jag,
som genom att vi tar vårt ansvar och följer råd och rekommendationer,
kan hålla den i schack. Vaccinationsviljan är stor i kommunen – tack för
att du vaccinerar dig!
•

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.

•

Stanna hemma om du är sjuk.

•

Umgås helst i en mindre krets. Om du träffar fler än dina närmaste
bör du göra det på ett sätt som minskar risken för smittspridning.

•

Håll avstånd till andra och undvik miljöer med trängsel.

•

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

