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ÅKERSTRÖMS EL
Stationsvägen 1, Björbo
Mån-fre 9-18, lör 10-14
Tel. 0241-79 32 70

Sök pengar ur Stiftelsen doktor Gertrud Gussanders fond!
För barn och ungdomar med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar kan ekonomiskt
bidrag sökas för rehabilitering och behandling t o m det år barnet fyller 18 år.
Sökanden ska var boende i Gagnef eller Mockfjärd församling.
Ange i ansökan till vad bidraget önskas användas. Nya sökanden prioriteras.
I styrelsen sitter distriktsläkare, distriktssköterska och kyrkoherde.
Ansökan oss tillhanda senast 2021-11-10.
Stiftelsen doktor Gertrud Gussanders fond,
Gagnefs pastorat, Kyrkbyvägen 35, 785 30 Gagnef.
Kyrkoherde Margareta Carlenius, ordförande, tel. 0241-615 30.

S I G N E R AT KO M M U N A L R Å D E T

Nu drar vi ut på turné igen i kommunen
Gagnefs kommun är en attraktiv
kommun att bo, leva och arbeta i. Det
märker vi bland annat genom att allt
fler väljer att flytta till kommunen och
att efterfrågan på bostäder i kommunen
ökar.
Vi vill skapa förutsättningar för fortsatt
utveckling, attraktiva levnadsmiljöer,
fler bostäder och för företag att både att
växa och etablera sig i kommunen.
För att möjliggöra detta krävs både aktiva åtgärder i dag och en genomtänkt
och långsiktig planering.
Därför utökar vi resurserna i nästa års
budget för att stärka attraktiviteten i
kommunen ytterligare, bland annat
genom mer pengar till byggnation och
skötsel av nya lekplatser och till offentlig gestaltning. Vi tillför ytterligare
pengar till vård, skola och omsorg.
Just nu öppnas ett nytt handelsområde
i Djurås och i Sifferbo är ett nytt industriområde på gång. Bostadsbyggandet
ökar och vi arbetar för ytterligare
bostadsbyggande i hela kommunen.
Som du märker, och själv kan se, så
sker en stor utveckling av och runt om
i kommunen. Och då har jag ändå bara
nämnt några delar.
När det gäller den mer långsiktiga
planeringen för utvecklingen av kom-

munen så får den kommande översiktsplanen stor betydelse. Under 2019
var kommunledningen ute på turné
för att samla in synpunkter, idéer och
önskemål inför arbetet med att ta fram
förslag till ny översiktsplan. Just nu är
förslaget till översiktsplan för Gagnefs
kommun ute på så kallat samråd. Det
betyder i klarhet att vi vill få in dina
synpunkter på förslaget. Tycker du
att förslagen på nya bostadsområden
är rätt placerade och utformade? Är
förutsättningarna för etableringar av
nya företag tillräckliga? Är förslagen på
rekreationsområden rätt? Har värdefull
jordbruksmark markerats på ett korrekt
sätt?
Så nu drar vi ut på turné igen, för att
lyssna till dina synpunkter. Men vi
öppnar samtidigt för en möjlighet att
vara med på de här samrådsmötena
digitalt.
Jag hoppas att du vill vara med och bidra kring hur kommunen bör utvecklas
när det gäller samhällsplaneringen.

Fredrik Jarl
Kommunalråd
Gagnefs kommun
0241-151 00
registrator@gagnef.se

Fredag 22/10 kl. 17.30

Taco utan Taco-gemenskapskväll
Gagnefs församling
Sön 24/10
15.00 Högmässa i kyrkan. Präst T. Löppönen

för alla åldrar med mat och andakt
i församlingshemmet.

Anmälan senast 20/10 till
christina.dalberg@svenskakyrkan.se
christina.dalberg@sven
96 50.
eller 070-352 9
Dalberg
Präst C. Dalb

Mån 25/10
17.00 Gemenskapskväll med pannkakor i
församlingshemmet för alla åldrar.
Vuxna 20 kr, barn gratis.
Pierre Swärd står för musikunderhållning.
Anmälan senast 21/10 kl. 13.00 till
ingrid.franzon@svenskakyrkan.se eller 070-591 24 48

Mockfjärds församling
Tor 21/10

Söker din förening bidrag
hos Gagnefs kommun?
Kultur- & fritidsförvaltningen ser över hur vi hanterar
de kommunala bidragen till ideella föreningar inom
fritid, idrott och kultur samt till intresseföreningar.
Ett enklare ansökningsförfarande kommer att införas
från våren 2022 och gällande bidragsregler revideras.

10.00 Slink in på församlingsgården
Sön 24/10
18.00 Högmässa med bymedverkan från Ersholn
i kyrkan. Präst T. Löppönen
Mån 25/10
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
församlingsgården.

Samtliga berörda föreningar inbjuds till information
och diskussion.
Nu har just din förening möjlighet att påverka!
Adelborgsalen i Lindberghallen, Djurås
onsdag 27/10 kl 18.30
Välkommen!

Floda församling
Fre 22/10
17.30 Taco utan Taco-gemenskapskväll för alla åldrar
med mat och andakt i församlingshemmet. Anmälan
senast 20/10 till christina.dalberg@svenskakyrkan.se
eller 070-352 96 50. Präst C. Dalberg
Sön 24/10 kl. 11.00
11.00 Gudstjänst med 50-års konfirmandjubileum i
kyrkan. Sångglad kör medverkar. Präst C. Dalberg
www.svenskakyrkan.se/gagnef

ANNONSSTOPP
Med korrektur torsdagar kl 15 veckan innan utgivning.
Utan korrektur fredagar kl 12 veckan 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
Ni når oss dygnet runt på
0241-20990, 0281-20990

www.dalkullornas.se
Irene & Elin

Medlemmar i SBF - Sveriges Begravningsbyråers Förbund

Nu är det dags att tycka till om
kommunens översiktsplan!

Vad är en översiktsplan?
I översiktsplanen ges vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden
samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. En
översiktsplan är inte juridiskt bindande men ska visa kommunens vilja med
utvecklingen.
Vill du vara med på samråd?
Samråd pågår till 2 december och kommer bland annat att ske via en serie
kvällsmöten i respektive större tätort samt via digital kanal. Syftet är att
återkoppla de synpunkter som samlades in 2019 och presentera kommunens
planförslag. Läs mer om hur du kan inkomma med synpunkter och digitala
mötesalternativ på vår webbsida gagnef.se/op2040
Måndag, 18 oktober, kl 18-20, Björbo tätort, Björbo IOGT
Tisdag, 19 oktober, kl 18-20, Djurås tätort, Djuråsskolan matsal
Torsdag, 21 oktober, kl 18-20, Bäsna tätort, Bäsna bygdegård
Måndag, 25 oktober, kl 18-20, Gagnef tätort, Kyrkskolan, matsal
Tisdag, 26 oktober, kl 18-20, Djurmo och Sifferbo tätorter, Djurmoskolans matsal
Torsdag, 28 oktober, kl 18-20, Dala-Floda tätort, Syrholns skola, matsal
Måndag, 15 november, kl 18-20, Mockfjärd tätort, Mockfjärdsskolans matsal

Välkommen!

