GAGNEFSBLADET
Ansvarig utgivare Marie Bergström-Andersson, Igelvägen 2, 785 61 Djurås

www.gagnefsbladet.se
Bankgiro 897-3687

annonsmanus@gagnefsbladet.se
Nummer 36 – årgång 69.

Telefon 0241-616 00
Torsdag 22-09-08

Gagnefs församling

Onsd. 7/9
Fred. 9/9
Sönd. 11/9

19.00 Kyrkokören övar i kyrkan.
09.30 – 11.30 Öppen förskola i församlingshemmet.
11.00 Högmässa i kyrkan. Präst M. Carlenius
18.00 Orgelkonsert i kyrkan.
Onsd. 14/9 19.00 Kyrkokören övar i kyrkan.
Mockfjärds församling

Sönd. 11/9
Tisd. 13/9

15.00 Gudstjänst i kyrkan. Präst M. Carlenius
18.30 Kyrkokören övar i församlingsgården.

Torsd. 8/9

09.30 – 11.30 Öppen förskola i församlingshemmet.
18.30 Kyrkokören övar i församlingshemmet.

Floda församling

www.svenskakyrkan.se/gagnef

Mockfjärds Missionskyrka
www.kyrktorget.se/kristengemenskap.mockfjard
info@missionskyrkanmockfjard.se

Onsdagar kl. 18.00-20.00 SPRÅKCAFÉ. Välkommen med som volontär för
att prata svenska med deltagarna!
Sönd. 11/9 kl. 18.00 ”Heliga vanor” Kvällsmöte med Peo Byrskog och
musik på dragspel av Anders Jansson
Lörd. 17/9 från kl. 18.00 Hälsning på fb. o youtube. Sök kristen gemenskap
mockfjärd.
…………………………………………………………………………………..……..
I glädje o sorg, kom ihåg Kristen Gemenskaps blomsterfond tel. 073-054 52 11

Konsertmånad i Gagnefs kyrka
Organisten Johannes

Landgren, professor vid

musikhögskolan, presenterar Toccator och Improvisationer
på den stora barockorgeln i Orgelforum Oscar Lindberg.
Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar
och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.
(Jerermia 29:11)
O.L
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Söndag den 11 september kl. 18.00.
Kollekt till musikverksamheten.
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BETHELFÖRSAMLINGEN I GAGNEF
www.betheligagnef.se
Fredag 9/9 19.00 UngdomsGruppen UG
Söndag 11/9 11.00 Gudstjänst. Predikan Börje Brask.
Söndagsskola och kyrkﬁka.
Onsdag 14/9 09.00 & 19.00 Bön i Storstugan.

GAGNEFS KULTURSKOLA ERBJUDER KURSER!
BILD
Måndagar: Mellanstadiet 18.00-19.30
Tisdagar: Högstadiet/gymnasiet 18.00-19.30
Torsdagar: Mellanstadiet 18.00-19.30
Ledare: Anders Hanses (Djuråsskolan)

TEATER (mellanstadiet)

Bröttjärna älgsektion
Kallar till älgmöte i Bröttjärna bystuga söndagen 25/9 kl. 17.00.
Nytt förslag till köttdelning kommer behandlas.
Välkomna!

Torsdagar: 16.00-17.00
Ledare: Tina Cherin (MDG Dansstudio, Gagnef )
Anmälan via hemsidan: www.gagnefskulturskola.se

LIBERALERNA I GAGNEF VILL
- mer och tätare gatubelysning för ökad säkerhet.

www.liberalerna.se

Kurser/cirklar hösten 2022

Gagnefs kommun är en trygg och expansiv
kommun. Vi vill arbeta för att den även fortsättningsvis är en av landets tryggaste kommuner
och fortsätter att expandera.
Vi skriver inte ut namnet

M

Släktforskning

Grundkurs 1 - Nybörjare
Grundkurs 2 - Fortsättning på kurs 1
Läskurs - Läsning av gammal handstil
Kamratcirklar - självstudier i cirkelform, platser ﬁnns i Djurås och Mockfjärd
Kurserna inplaneras efter anmälningar och startas när miniantal uppnås.
Anmälan till ABF 0241-20604

Handarbetscafé

Vi träﬀas i ABF-lokalen i Djurås på tisdag 20/9 13.00-15.30
Varje eller varannan tisdag efter gemensamt beslut.
Anmäl om du är intresserad till ABF 0241-20604
Nya öppettider på expeditionen är:
Måndag-torsdag 08.00-14.00
Fredag
08.30-12.00
Välkomna / Susanne Behning
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Saknar du moderata valsedlar?

Vi har anlitat Postnord för att distribuera våra valsedlar till samtliga hushåll i
Gagnef kommun. Nu verkar det som om cirka hälften har blivit utan. Lyckligtvis
ﬁnns våra valsedlar i alla förtidsröstningslokaler, och kommer även att ﬁnnas
i vallokalerna på söndag.
Om du vill ha moderata valsedlar innan du röstar kan du kontakta
Peter Vogt, (070-471 36 48) så ordnar vi valsedlar åt dig.
Moderaterna i Gagnef

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

Måndag 12 september är det
stängt på alla bibliotek på grund
av utbildning för personalen.

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar!


:
U


>

Z

U
t




t
'
}
A
t
Z
A
t
q


Dessa regler gäller
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>4,6 m



>3,2 m
>2,5 m

GAGNEFSBIO
AGNEF

2,5 m
10 m

VINTERFÖRVARING
10 m

Om din tomt ligger intill en
gång- och cykelväg eller
gata bör du se till att dina
växter inte är högre än 80
cm över gatans nivå i en
sikttriangel som sträcker
sig minst 10 m åt vardera
hållet.

Gagnefs kommun tillsammans med våra vägföreningar
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gagnefsbio

80 cm

2,5 m

Vid utfart bör du se till att
dina växter inte är högre
än 80 cm från gatan inom
markerad sikttriangel.
Sikten skall vara fri minst
2,5 m från gatan eller
gångbanan.

w w w.gagnefsbio. se

Gångbana Cykelbana

Körbana

Häck och buskar ska växa
inom eget tomtområde.
Om du har buskar eller träd
som sträcker sig ut över gata
eller gångbana bör du se till
att det ﬁnns fri höjd för traﬁkanterna.
Den fria höjden som krävs är:
• över gångbana, minst 2,5 m
• över cykelväg, minst 3,2 m
• över körbana, minst 4,6 m

Husbil, husvagn, båt, bil
Tägtberget Djurås
Höjd: max 2,99
Bredd: max 2,50
Insläpp: 30/9 kl. 13.00 - 17.00
eller 28/10 kl. 13.00 - 17.00
Utsläpp: 31/3 kl. 13.00 - 17.00
eller 28/4 kl. 13.00 - 17.00
Pris: 3000 kr/5m, 3600 kr/6m,
4200 kr/7m, 4800 kr/8m,
5400 kr/9m.
Frågor: 070-569 06 58

Torsdag 8 september kl 19

Bokning: dmg.tommy@telia.com

D r a m a , r o m a n t i k , b a r n t i l l å te n , 2 t i m 4 m i n
Pris 8 0 :-/ 1 0 0 :-, Lindbergh allen , Djurås

7

Dags för styrkegympa
i Kyrkskolan
Motionssektionen

Måndagen den 12 september kl. 18.30-19.45.

Terminsavgift: 350 kr/termin (14 ggr) eller 40 kr/tillfälle.
200 resp 20 kr för ungdomar under 16 år.
Info om möjligheter till inbetalning ges på plats.
Obligatoriskt medlemskap i Gagnefs IF.
OBS! Begränsat antal platser varför viktigt att ni
ringer eller sms:ar om intresse 070-636 90 68.

VVÅRT
ÅRT GGAGNEF
AGNEF
KAN
BÄTTRE
KAN B
ÄTTRE

Välkommen!

LIBERALERNA I GAGNEF VILL

- sporthall i Djurås för ökad möjlighet till spel och fysisk aktivitet.
www.liberalerna.se

“Genom b
bland annat ökad
ad dialog
med fackförbunden vill vi att
Gagnefs kommun ska bli
bli en ännu
bättr
e arbetsgivare”
arb
betsgivare”
bättre
Eva-Lotta T
Törnblom
örnblom Nises
kommunalrådskandidat
kommunalr
rådskandidat
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0òÄĖÒĖÝĦÝ½ĝÓ±Ė½§Ė

Per Bergman, Björn Kruse,
Daniel Lindmark, Göran Strandberg,
Ulla Sandén och Christer Iversen.

gagnef.liberalerna.se
facebook.com/liberalernaGagnef
gagnef@liberalerna.se

ú½Ė§òăĺ§ĖƕĺÝ§ÓÄĖ§Ėƚ
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Ett ökat ansvar för ett bättre Gagnef!
Ekonomi
Ordning och reda i kommunens ekonomi är en förutsättning för att hålla
god service till låga kostnader.

Kultur och fritid
Kommunen ska stödja föreningslivet och bidra till att det utvecklas.
x Bidragen till föreningsverksamheten behöver höjas.
x Utveckla Ottiliamuseets verksamhet.

Att åldras i Gagnef
Gagnef ska vara en bra kommun att åldras i. Man ska som äldre både ha
en rimlig ekonomisk situation och kunna känna trygghet, gemenskap och
vara en del av samhället.
x Valfrihet inom äldreomsorgen, engagerad och välutbildad personal.

Skola
Alla elever ska lämna grundskolan med godkända betyg.
x Friskolor ska välkomnas till kommunen. Det ger föräldrar ett ökat
inflytande över sina barns utbildning.
x Kommunen ska genom lämpliga åtgärder såsom nya arbetssätt
och personalfförmåner bidra till att vara en attraktiv arbetsgivare av
lärarkåren.
x Utveckla samarbetet med socialnämnd och kultur- och
fritidsnämnd.

Näringsliv
Det är i företagen som jobben skapas. 3 av 4 jobb skapas bland
småföretagen i Sverige och det gäller även i Gagnef.
x Kommunala upphandlingar ska utformas så att lokala företag kan
lämna anbud.
x De små företagens villkor och förutsättningar ska beaktas när
kommunen utformar bestämmelser och taxor.
x Gagnef kommun inte ska bedriva verksamhet som konkurrerar
med näringslivet.

Gagnef
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När girigheten slog rot i Gagnef
Majoriteten (C, S och M) i Gagnef har beslutat i kommunfullmäktige att höja politikerarvodena 2023 med c:a 13% vilket är mer än
650 000 kr i ökning per år.
Samma politiker avslog ett förslag att ge 10 000 kr till lekparker
eftersom det inte var ﬁnansierat vilket inte heller arvodeshöjningen är.
Inte heller är majoriteten villig att stötta föreningarna ekonomiskt
eller se till att de efterlängtade ungdomsgårdarna blir verklighet.
En röst på C, S eller M är en röst för fortsatt satsning på politikerarvoden och mindre stöd till barn och ungdom.
KOSA vill ge stöd till barn och ungdom genom
- att ge 10.000 kr extra till varje lekpark
- se till att ungdomsgårdarna kan öppna
- att ge motorintresserade ungdomar en lokal där de kan meka
med sina A-traktorer och mopeder
- att utreda möjligheten att bygga en simhall/badhus
Vi vill behålla dagens nivå på arvodena till politikerna.
Då ﬁnns utrymme för ovanstående satsningar.
Det politiska alternativet i Gagnefs kommun -

KOMMUNAL SAMLING
”KOSA”
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-Vi värnar om hela kommunen!
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FÖR HELA
GAGNEFS BÄSTA
Gagnefs kommun är trygg och attraktiv att bo, leva och arbeta i.
Centerpartiet vill fortsätta att utveckla hela kommunen. Vi behöver
attraktiva levnadsmiljöer, fler bostäder och företag som både etablerar
sig och växter. För hela Gagnefs bästa.
Vi har den här mandatperioden levererat det vi lovade i förra valrörelsen. Vi har visat att Centerpartiet står för ett politiskt ledarskap
med handlingskraft och ansvarstagande. Det behöver Gagnefs kommun
även kommande mandatperiod.
Därför behöver vi din röst
den 11 september.

Var du än bor i kommunen ska skolan vara en trygg plats med hög
kvalitet i undervisningen och med en förstärkt elevhälsa. Vi fortsätter att
satsa på små skolor med god kvalitet och förskolor i alla kommundelar.
Vårt mål är att Gagnefs kommun ska ligga i topp i länet i de mätningar
som rör skolan. Varje elev ska kunna lyckas.
Centerpartiet vill att alla ska vara trygga även på äldre dar. För det
behövs en äldreomsorg som håller hög kvalitet och som är individuellt
anpassad, och att man även som äldre har möjlighet att bestämma själv.
Gagnefs kommun har ett rikt utbud av fritidsaktiviteter runt om i
kommunen, framför allt tack vare fantastiska föreningar med stort ideellt
engagemang. Vi vill därför fortsätta att utveckla föreningsstödet för att
lyhört och med örat mot marken stödja våra föreningar på ett hållbart
sätt. Det är det bästa för föreningslivet.
Småföretagen är de största jobbskaparna i Gagnefs kommun. Nästan
hälften av alla jobb finns i små företag. Det är genom fler och växande
företag som vi kan öka skattepengarna till vård, skola och andra välfärdsområden. Vi behöver därför fler livskraftiga små och medelstora företag i
hela kommunen.
Lokalt tillagad mat med närproducerade råvaror bidrar till jobb och
öppna landskap, samtidigt som sårbarheten minskar. Därför ska andelen
lokalproducerad mat öka i kommunens verksamheter, och maten ska vara
god, näringsrik och fri från gifter och antibiotika.
Det måste bli enklare att göra miljövänliga och klimatsmarta val i
vardagen. Vi vill satsa på grön teknik som sänker utsläppen och bryter
fossilberoendet. Vi vill öka återvinningen genom bättre insamling och
ökade öppettider på båda återvinningscentralerna.
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LIBERALERNA I GAGNEF VILL

- säkra gång- och cykelvägar mellan kommunens tätorter.
www.liberalerna.se

Frisörer i Gagnef
Välkommen till våra salonger!

Gagnef

Djurås

Djurås

Salong Klipp & Klang

Djurås Hårhörna

Salong Monique

Gärde 20

070-777 63 68

Djurås
Kalufsen By M & M
Älvuddsv. 2

073-719 75 59

Djurås centrum 0241-520 40

Älvvägen 2

0241-102 08

Dala-Floda
Floda Frisörstuga
Centrum

0241-226 76

Tack för att Du väljer en utbildad och certifierad frisör!

1XҥQQVYL

L*DJQHI
9§UDYDOIU§JRU
Stödja det lokala idrotts- och föreningslivet och i ökad
utsträckning prioritera friskvård och motion i skolorna.
Tydligt NEJ till uppförande av storskalig vindkraft i
kommunen.
En äldreomsorg som värnar om våra äldre och utför
omsorgen med omtanke, service och kvalitet.

-RQ$[HOVVRQ
Toppkandidat

Gagnef
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Val till riksdag,
region och kommun
– 4 saker att komma ihåg när du ska rösta

Ta med ditt röstkort
Ta med id-handling (körkort, pass eller tjänstelegitimation).
Saknar du id-handling kan en annan person med id-handling, som känner dig, styrka din identitet.
Besök någon av de lokaler som håller öppet för förtidsröstning enligt nedan. Väntar du till valdagen den 11 september
och befinner dig på din hemort så ska du rösta i den vallokal som står på ditt röstkort
Rösta – och var med och påverka
Om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själv kan lämna
din röst finns möjlighet att budrösta eller boka ambulerande röstmottagning.
Här kan du förtidsrösta i Gagnefs kommun
Björbo, IOGT-NTO-lokalen
5, 9 sep
kl 16–19
7 sep
kl 10–13
Dala-Floda Bibliotek
5 sep
kl 10–13
6 sep
kl 16–19
Mockfjärds Bibliotek
8 sep
kl 09–13
5 sep
kl 15–19

Gagnefs kyrkby, Aktivitetshuset
6, 8 sep
kl 16–19
Djurås, Adelborg, Lindberghallen
5–8 sep
kl 14–18
9 sep
kl 13–20
10 sep
kl 10–18
11 sep
kl 08–20

För mer information besök www.gagnef.se
eller kontakta oss under kontorstid på telefon
0241-151 00 eller 070-176 45 47 övriga tider.
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NY VÅRDCENTRAL

med dagambulans vid Lindberghallen
För ökad trygghet och förbättrad tillgänglighet!

GAGNEF
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Gagnefs bouleklubb har Öppet hus
Lördag 10 september kl. 11.00-14.00
Kom och prova på och ta en fika med oss.

Välkomna!

LIBERALERNA I GAGNEF VILL
- kostnadsfri Kulturskola i Gagnef.

www.liberalerna.se

_y0drMMƗ
ŁÓÓ§ÒòÄĖïăùùĬú§ò§ÙŁĖÄĝĖ¬ĦĦÄĖ
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UÝúĝï§½ÄïĖ§ĺÒĈĖÙŁĖÄĝïăúĦĖ§ïĦ
yĦ¬ĖïÙŁĖÄĝÓ¬ĝĦÄĖú§ĝÝúÒòŁĦ§ú½Ä
0§ĝĦ§ÙŁĖÄĝïăĝĦú§½ÄĖ

rĈĝĦ§ē±¬úĝĦÄĖē§ĖĦÝÄĦÒĈĖì¬ùòÝïĦă·ÙĦĖŁÓÓĦ
¶ăÄú½Äƚòò§Ý1§ÓúÄÒĝïăùùĬúĝï§Ù§ÄĦĦÙÄùƚ
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LIBERALERNA I GAGNEF VILL
- byggplaner för bostäder i alla Gagnefs tätorter.

www.liberalerna.se

Uthus/garage/förrådsröjning Flyttstädning
Viss reparation som målning, snickeri...
Ring oss! 072-019 27 75 Sanna & Peter

Hjälp oss
hjälpa dig
att slippa få
Alzheimers!
Swisha en gåva till
alzheimerforskningen
123 90 111 98
TACK!

annonsmanus@gagnefsbladet.se
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GAGNEFSBLADET
ANNONSBLAD FÖR HELA GAGNEFS KOMMUN
(vilket även inkluderar Mockfjärd, Dala-Floda och Björbo)
samt Djura, Hedby, Rälta, Rältlindor, Ålkilen, Gimsbärke, Duvnäs

EXPEDITIONSTIDER: ONSDAG, TORSDAG kl. 9 – 15

ANNONSSTOPP TORSDAGAR KL. 12.00
för införande veckan därpå. (Med undantag för röda dagar.)
annonsmanus@gagnefsbladet.se • 0241-616 00 • www.gagnefsbladet.se

Den lilla

100-kronorsannonsen!
Med Gagnefsbladets lilla 100-kronorsannons kan du som privatperson köpa, sälja,
byta, efterlysa m.m. på ett enkelt sätt. (Liten rubrik + 2 textrader, ca 20 ord)
(Obs! Gäller ej företag och föreningar)

Skicka din annons direkt till oss via post, e-post
eller lämna den hos oss på plats under våra expeditionstider.
Kom ihåg att uppge ditt namn, tel. och adress, för redaktionens räkning.
Förskottsbetalning görs kontant hos oss på plats
eller till vårt bankgiro 897-3687.
Postadress: Igelvägen 2, 785 61 Djurås
E-post: annonsmanus@gagnefsbladet.se

GAGNEFSBLADET
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SÖKES
Tar med stor tacksamhet emot
era gamla ﬁna fårskinnpälsar, som
inte längre används.
Obs! Fårskinnet utåt och helst gråa.
Även handväskor med fack
och axelremmar.
Birgitta 070-2827999 ( Leksand)

Melodikrysset

M

v. 36 - 10 september 1
5

7

2

3

8

9

11

12

6

4

10

13

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka
Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

Namn:.....................................................................................................................................................
Adress:...................................................................................................................................................

Postadress:...............................................................................................................................................
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