SÄTERBLADET

Handla och trivs i Säters
kommun
Läs bladet på nätet

SÄTERBLADET.SE

Ansvarig utgivare: Hammars Tryckeri AB
Box 12, 783 21 SÄTER - Tel. 0225-501 86
annons@hammarstryckeri.se

Nu kan du gratta
dina nära o kära
i bladet.
Se sista uppslaget

Nr 4 20/2 2018
Gruppförsändelse

NÄSTA NUMMER utkommer TISDAG 6 MARS MANUSSTOPP onsd. 28 feb. kl 12.00

			

FiskBilen! Säter
St Skedvi
Annalenas Delikatesser AB
Tel. 070-685 53 51
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Vi mäter upp, tillverkar och monterar.

hantverkare. Och din personliga projektledare är med dig genom hela
processen och tar ansvar för leveransen från rådgivning till slutlig genomgång.
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Hörnsoffa i furu

www.folkansater.se

Bortskänkes mot avhämtning. 210x220 cm. (Bäddbar) tel. 070-535 04 40.

bioprogram

Tjuren Ferdinand

Tisdag 27 feb kl.15.00
100:-

Kommande nummer.

Euphoria

Star Wars -

Coco

Sjung med i FROST

Torsdag 22 feb kl.14.00 The Last Jedi 100:Dagbio
100:- Måndag 26 feb kl.15.00

Nr 6

Nr 5

Tisdag

Tisdag

6 27

Mars

Manusstopp
Onsdag 28 feb.

Mars

Manusstopp
Onsdag 21 mars

Onsdag 28 februari
kl.15.00 2D
100:-

Torsdag 1 mars
kl.15.00
100:-

Djungelgänget
Fredag 2 mars
kl.15.00 2D

100:-

Biljetter till FROST bokas på hemsidan www.folkansater.se

opera

annons@hammarstryckeri.se
Kungsvägen 31, Säter
saterbladet.se • hammarstryckeri.se Tel. 0225-501 86

La Boheme

Lördag 24 feb kl. 18.30
TRYCKSAKER - LAYOUT - HEMSIDOR - STORFORMATUTSKRIFTER

Folkets Hus och Parker livesänder Puccinis
La Boheme från Metropolitan i New York.
Pris: 300 kr

Reklampennor
500 st inkl. 1-färgstryck 2800:250 st inkl. 1-färgstryck 1800:Moms tillkommer

arrangemang
Torsdag

8

Mars

Torsdag 8 mars på
INTERNATIONELLA

KVINNODAGEN
kommer det att ske ett
arrangemang på Folkets
hus, med filmer, samtal och
regissörsbesök.
Se kommande annons...

Leksands IF 2017/2018

Hammars Tryckeri AB
Kungsvägen 31, 783 35 SÄTER
info@hammarstryckeri.se

0225-501 86
www.hammarstryckeri.se

Folkets hus Säter visar alla Leksands IFs
matcher live på bio.
Vi öppnar 1 timme innan matchen börjar.
21 februari Almtuna – Leksand
24 februari Leksand – Tingsryd
27 februari AIK – Leksand
2 mars
Leksand – Timrå
4 mars
Karlskoga – Leksand
7 mars
Oskarshamn – Leksand
Kassa & cafeteria öppnas 1 tim innan start.

Köp biljetter på Folkan 0225-501 58

SÄTERBLADET

SPORTLOV VECKA 9

PASSA PÅ ATT KOMMA IGÅNG MED KÖRKORTET!

Teorikursstart
i SÄTER
Måndag 26/2 kl: 16.30 - 18.00. (Totalt 4 kvällar).
Riskutbildning
1 i SÄTER
Tisdag 27/2 kl: 9.00 - ca 12.30.

Handla och trivs i Säters kommun

UTEAKTIVITETER
- Snart är sportlovet här!

1699:Långfärdsskridskor 1499:-

Skidpaket

från

Förr 2999:-

(Föranmälan krävs, gärna via E-handeln på hemsidan).

Riskutbildning
1 i HEDEMORA
Torsdag 1/3 kl: 9.00 - ca 12.30.
(Föranmälan krävs, gärna via E-handeln på hemsidan).

Introduktionskurs
för dig/er
som ska övningsköra privat i HEDEMORA

Yellowboots

299:-

Torsdag 1/3 kl: 17.00 - ca 20.30. (Föranmälan krävs,
gärna via E-handeln på hemsidan).

EXTRAINSATT introduktionsutbildning
för dig/er som ska övningsköra privat i SÄTER
onsdag 14/3 kl. 17.00-ca 20.30. (Föranmälan krävs,
gärna via E-handeln på hemsidan).

Förr 1099:-

Dunjackor
Förr 1499:-

599:Lördag
10-16
facebook/
Söndag
+ helg 11-16
sportladanisolvarbo

Ö. Långgatan 14, Säter • Stationsg. 4, Hedemora

www.trafikcenter.nu

Sommaren
är
Ljusterbrov. 30 Solvarbo • Lördag 10-16
• Söndag
11-16
här snart!

149:-

Nu har vi tagit
fram ett stort
sommarsortiment
för honom och
henne. Vi har
shorts och
bermudas i
bomull och
tekniskt tyg,
jeansshorts till
honom, pikétröjor
och massor av
annat!
Ladan är full av
löparskor,
joggingskor,
sneakers, jackor,
softshell, fleece,
outdoorjackor
och byxor. Och
allt såklart till
våra låga priser!

Vårnytt i butiken!
159:-

199:-

299:-

199:-

199:Du hittar oss 150m efter
Fritidsmöbler i Solvarbo.
Ljusterbrovägen 30,
Gustafs.

Välkommen in
hälsar Torbjörn!

@sportladanisolvarbo

Inredningshjälp
Ta hjälp av vår inredare Katarina för att skapa ett hem du trivs i.
Pris: 2500 kr per rum, men handlar du utifrån förslaget bjuder vi på
inredningstjänsten! Mer information på www.lidensmobler.se

SÄTER • 0225-59 61 15
Mån–fre 10–18 • Lör 10–15

SÄTERBLADET

Handla och trivs i Säters kommun

••••
Anne Jansson

0225-523

33

Tis. o onsd. 14-21 • Fre. 8-16 • Övriga öppettider enligt ök.
Löparegatan 6, Säter • Varmt välkommen!

Nyfiken på sommarjobb i Säters kommun? Unga i Säters kommun
har möjligheten att både göra ett viktigt arbete och tjäna egna pengar.
På hemsidan hittar du all information om

Sommarjobb för ungdomar i
Säters kommun 2018
Gå in på www.sater.se/sommarjobb
Sista dag att söka årets sommarjobb är den 30 april 2018

AFFÄRSJURIDIK
Lokalt engagemang för global marknad

SÄTERS ADVOKATBYRÅ
Tel 070-525 52 55

Sagostund
på biblioteket!

Sagostund med Ing-Mari Gerrard
med början fredag den 23 februari kl. 10.00.
Fortsätter sen tre fredagar till:
den 2 mars, 9 mars och 16 mars.
För barn 4-6 år.
Grupper bokar på tel. 0225-55 186
bibliotek.sater.se

Nu är det dags att ansöka
om skolskjuts för läsåret
2018/2019
Den elev som av särskilda skäl inte kan ta sig till skolan behöver
ansöka. Från och med ht 2018 inkluderar det även förskoleklass.
Särskilda skäl kan bland annat vara dubbelt boende, funktionsnedsättning eller farlig skolväg. Har eleven mer än tre kilometer
till skolan behöver ni inte ansöka.
Vid val av annan skola än placeringsskola behöver man ansöka om
skolskjuts. Detta gäller även de som väljer skola i annan kommun.
För att kommunen skall kunna garantera skolskjuts till skolstart
hösten 2018 så måste ansökan vara kommunen till handa senast
28 februari 2018.
Ansökan finns på kommunens hemsida www.sater.se/blankett/
barnoch utbildning/ansokanomskolskjuts
Vid frågor vänligen kontakta
trafiksamordnare Cecilia Romlin
Annonsmanus för Säterbladet lämnas till:
tele:0225-55161

Hammars Tryckeri AB, Kungsv. 31, 78335 SÄTER
Besöksadress: Kungsvägen 31, Säter. Tel. 0225-50186
E-post: annons@hammarstryckeri.se
Manusstopp: Se rutan på 1:a sidan, begärs korrektur på annons
lämnas annons ett dygn före utsatt manusstopp.
Tidningens ansvar för fel är begränsat till högst annonskostnaden.
För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande ansvaras ej.

Ändrade öppettider i
Rådhusets reception
Från och med den 1 mars är de normala öppettiderna för
Rådhusets reception:
Måndag-fredag: kl. 07.45-12.00, 12.45-16.00
Rådhusets entré är öppen till 16.30, vilket innebär att du via
porttelefon/växel kan komma i kontakt med handläggare.
Växelns öppettider är 08.00-12.00, 12.00-16.30
Under mars månad kommer Säters kommuns
kommunövergripande Facebooksida att lanseras.
Det innebär att du får en kanal till där du
kan ställa frågor och komma i kontakt
med kommunen.

Nytt telefonnummer till
kommunens sjukgymnast/
fysioterapeut
Kommunen ansvarar för rehabilitering i hemmet och utförs
av arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut för att Du skall
återta, bibehålla eller förbättra Din förmåga och funktion.
Behöver Du stöd i att kunna vara aktiv och utföra Dina vardagliga
sysslor. Träna förmåga, anpassa omgivning eller lära in nytt sätt
att utföra dagliga aktiviteter, utprovning av hjälpmedel, intyg för
bostadsanpassning:
Kontakta arbetsterapeut;
nås säkrast måndag-fredag kl 7.15-9.00 tele nr. 0225-55 333
Behöver Du bedömning och utprovning av
gång- och träningshjälpmedel/träning i hemmet:
Kontakta sjukgymnast/fysioterapeut;
nås säkrast måndag-fredag kl 8.30-9.00
tele nr 0225-55 499
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Din lokala rörmokare

Ulf Såsser - 070 - 371 32 34
ulf@usror.se

Jubileumsmässa
i Stora Skedvi kyrka
Söndag 4 mars kl. 16.00

Behov av

RENOVERING • OMBYGGNAD • TILLBYGGNAD
Kontakta
Sedan 1986

070-892 22 91
076-044 13 43

			

Stora Skedvi kyrkokör fyller 90 år.
Framförande av Requiem: ”Så är en dag framliden”
Musik: Hans Kennemark. Text: Alf Hambe.
Medverkande:
Stora Skedvi kyrkokör, Lena Ehnvik, sång, Erik Nilsson, sång,
Daniel Larsson, piano och orgel, Eva Unosson, fiol
Ove Rung, fiol, Josefin Creutzer, flöjt, Erik Andersson, kontrabas, Bengt-Åke Lindén, dirigent och sång, Mattias Rådbo,
kyrkoherde
Gamla körmedlemmar och intresserade inbjuds att vara med
och fira körens 90 år, i Församlingshemmet efter konserten.
Anmälan om medverkan i Församlingshemmet görs till
församlingens expedition tel. 0225-48 89 00 eller e-post till
saterbygdens.forsamling@svenskakyrkan.se.
Fri entré.

Säsongen närmar sig och Svenska
kyrkan Säterbygdens församling
söker feriearbetare till alla kyrkogårdarna inom församling.
Vi söker ungdomar mellan 15 till 18 år som vill arbeta
hos oss under fyra till sex veckor i sommar. Arbetsuppgifterna består till stor del av grönyteskötsel som
exempelvis ogräsrensning, gräsklippning, skötsel och
plantering av blommor, klippning av häckar mm. Du
arbetar tillsammans med andra i team. Du kommer att
arbeta utomhus i både sol och regn. Såklart ser vi till
att du har alla de kläder och den utrustning som du
behöver. Du kommer också få en ordentlig genomgång
av de maskiner som du kommer använda. För att söka
det här sommarjobbet behöver du vara minst 15 år
(eller fylla 15 år i år). Lön enligt avtal.
Skicka ansökan via mail, se nedan till önskad placeringsort. I ansökan berättar du lite om dig själv, namn,
ålder och telefonnummer senast den 9 mars 2018.
OBS! Ange referens, Feriearbete 2018 i ansökan.
Säter:
fredrik.lind@svenskakyrkan.se
Stora Skedvi: magnus.palm@svenskakyrkan.se
Gustafs:
bjorn.jakobs@svenskakyrkan.se

Skönviks varmbad
Allmäntid:
Mån-fre 12.00–16.00
Under den allmänna öppettiden har man möjlighet till
egen vattenträning.
Tidsbokning behövs och kostnaden är 60:-/bokad timme.
Övriga tider kan man hyra varmbadet till egna aktiviteter,
kostnad 600:-/tim.
Mer info: varmbad.sater.se

Skönvikshallens sportlovstider!
BAD
Tisdag-fredag
Lördag
Söndag

12.00–20.00
09.00–16.00
12.00–13.00 (endast motionssim ej lek)

GYM OCH SPORTHALL.
Måndag-fredag: 07.00–22.00
Lördag-söndag: 08.00–17.00
Erbjudande under sportlovet V.9
Hyra av sporthall under dagtid 08.00-16.00,
hela hallen 140:-/timme.
Välkommen!

Annonsmanus för Säterbladet lämnas till:
Hammars Tryckeri AB, Kungsv. 31, 78335 SÄTER
Besöksadress: Kungsvägen 31, Säter. Tel. 0225-50186
E-post: annons@hammarstryckeri.se
SKÖNVIKSHALLEN
Manusstopp: Se rutan på 1:a sidan, begärs korrektur på annons
lämnas annons ett dygn före utsatt manusstopp.
Tidningens ansvar för fel är begränsat till högst annonskostnaden.
För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande ansvaras ej.
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Sportlovsprogram V9 i Säters Kommun 2018
EFFEKT I SÄTER
Onsdag 28 februari får Du komma och
testa X-Fit Teens, helt GRATIS. Ta med
dig inneskor, innekläder och en vattenflaska.
Ålder 10-15 år klockan 10-11
Ålder 15-25 år klockan 11-12
För info och anmälan kontakta
Rebecka Östlund 072-8579534

SÄTERS IF BÅGSKYTTEKLUBB
Vi välkomnar alla nyfikna att komma och
prova på bågskytte!
Kungsvägen 22, Gamla väveriet.
Måndag kl. 18.00-20.00
Torsdag kl. 18.00-20.00
Fjärdeklass eller yngre skall alltid ha vuxet
sällskap. För mer info, ring Erik:
Tel. 070-216 43 79, eller
www8.idrottonline.se/SatersIFBSKBagskytte/hem/

GESSÅNS VI UNGA OCH SÄTERBYGDENS SKOTERKLUBB
Tisdag 27 februari kl. 10-14 är barnen med
föräldrar välkomna till Gessåns bystuga. Vi
bakar tunnbröd på plattan. Leker ute och
inne. Pysslar. Grillar korv (medtag gärna egen
korv). Vi åker skoter (medtag hjälm om ni
har). Välkomna önskar Gessåns Vi Unga och
Säterbygdens Skoterklubb. Mvh
Maj-Lis Norman, Gessån 070-589 42 54

SÄTERS BIBLIOTEK
Tisdag 27/2 kl. 12.00-16.00
Rita ledande bilar / testa LittleBits och SAM
Onsdag 28/2 kl. 12.00-16.00
Black-out poetry / origami och papperspyssel
Torsdag 1/3 kl. 12.00-16.00
Blue-bots robotar / pärlmattor

SPORTLOVSKUL I SOLVARBO
Måndag den 26 feb kl. 10.00-14.00
Nu är det dags för ”familjedag” igen. Det är
bara att komma och prova isen, skidspåren,
snöhögen och träffas & umgås. Vi ser till
att grillarna brinner, att isen är nyspolad, att
skidspåren är nykörda. Vill du/ni åka skidor
och ta er en tur så har vi fina skidor, skidskor
och stavar för utlåning. Det finns för både
gamla och unga och det är helt gratis. Ring
och förvarna att ni vill prova på 070-7191818
Det finns toalett och möjlighet att gå in och
värma sig. Kom och var med!
OBS Alla deltar på eget ansvar och det går
inte att lämna barnen och få tillsyn. Någon
måste följa med.
Solvarbo bystuga ”Vi unga – Vi gamla”
Anna Olmark fd Gröning

SKÖNVIKSHALLENS
SPORTLOVSTIDER
BAD
tisdag-fredag
lördag
söndag

12.00-20.00
09.00-16.00
12.00-13.00

Söndag 12-13 är det motionssim ej lek.
Torsdag 19-20 är det mjuksim med
dämpad belysning och lugn musik.
GYM OCH SPORTHALL.
måndag-fredag: 07.00-22.00
lördag-söndag: 08.00-17.00
Erbjudande under sportlovet V.9
Hyra av sporthall under dagtid 08-16,
hela hallen 140: -/timme
Välkommen till Skönvikshallen!

UNGDOMENS HUS
26/2 Måndag kl. 15.00-21.00
Kl. 15.00-17.30 Klockarskolans gym.sal.
Kl. 18.00 Vi bjuder på något gott.
27/2 Tisdag kl. 15.00-21.00
Kl. 15.00-16.00 Klockarskolan gym.sal
28/2 Onsdag kl. 15.00-21.00
Kl. 17.30-19.00 Klockarskolan gym.sal.
Kl. 18.00 Vi bjuder på något gott.
1/3 Torsdag kl. 15.00-21.00
Kl. 15.00-17.30. Klockarskolan gym.sal
2/3 Fredag kl. 17.00-23.00
Kl. 18.00-21.00 Klockarskolan gym.sal
Kl. 19.00 Vi bjuder på något gott.
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Sportlovsprogram V9 i Säters Kommun 2018
UNGDOMENS HUS ÅKER
TILL ROMME ALPIN
Torsdag den 1/3
Pris: Dagkort 185 kr
Lunchbiljett 65 kr
Resa ordnar man på egen hand/samåkning.
Vi har ett antal platser man kan boka in sig
på.Vi åker från Ungdomens Hus 8.10 eller
träffas vid Romme Alpin 8.50.
Anmälan dagkort och lunchbiljett
betalas till personal på Ungdomens Hus
senast fredag den 23/2.
Ska du hyra: Får du bokningskod av
personal på Ungdomens Hus.
Gå in på www.rommealpin.se
klicka på Skola Online.
(Hyra vid förbokning: Skidpaket 180:Snowboardpaket 210:Twin Tippaket 250:- )
Eventuella frågor:
Ungdomens Hus 0225-55 160
Per Eriksson 0225-55 330.

DISCO PÅ SKRIDSKOR
vid Solvarborinken.
Fredag 23 feb. kl. 18.00 – 20.00
Kom och va´med. Alla åldrar är välkomna,
även de vuxna, om de vågar. Du måste ha
egna skridskor och egen hjälm. Inga klubbor och puckar den här dagen. Åk 6 från
Enbacka skola säljer korv med bröd, dricka
och lite godis. Brasan brinner om man vill
värma sig. Omklädningsrummet är öppet.
Toalett finns.
OBS ALLA som är på isen måste ha
hjälm och skridskor.
Vi syns i Solvarbo vid rinken.

STORA SKEDVI IK SOFF
Lördag 24/2 kl 11:00 Barnens Vasalopp.
Samling på gångvägen ovanför nya idrottshallen vid skolan i Kyrkbyn.

Kom och sjung tillsammans med
oss till filmen Frost på sportlovet!

Tisdag 27/2 kl 11:00 Skidlek och skidskola vid klubbstugan i Trylämnet.
Samling på parkeringen för gemensam
skidtur till skidområdet.
24/2- 4/3 öppet i Klubbstugan vid
Tryl-ämnet. Möjlighet till skidåkning samt
grill och värmande stuga.
Se skidspår.se

SKIDSPÅR FINNS RUNT OM
I KOMMUNEN om snö- & väderförhållanden tillåter på följande platser:

STORA SKEDVI:
Kyrkbyn: Elljusspåret samt på åkrar
mellan skola och Kyrkberget.
Fäggeby: Spår på åkrarna mellan
Fäggeby förskola och Anstahyttan.
Trylämnet:
Spår på skogsvägar i området
GUSTAFS:
Moraby IP: Elljusspår och
3 längre dagspår.
SÄTER:
Åsenområdet
Säters IP: Elljusspår samt dagspår.
Golfbanan
Knutsbo fäbodar: Långspår
från ljusternbadet

Allsång
på Folkan
med Ayla som
körledare!

Sjung med i

FROST

Torsdag 1 mars kl. 15.00 på Folkan i Säter
Pris 100:- Biljetter bokas genom

hemsidan på www.folkansater.se

www.hammarstryckeri.se

UTFLYKTSTIPS

Bana finns plogad på sjön
Ljustern och slogbodar samt
grillplatser med ved finns på
fem platser runt sjön.

SÄTERBLADET

Evenemang, samverkan och möjligheter
Säters kommun arbetar på olika sätt för att stödja evenemangsarrangörer.
Nu erbjuder vi alla som arbetar med evenemang en möjlighet att bli ännu bättre
genom att lära av andra, utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter.
Välkomna på en träff för att stärka Dalarnas evenemangsposition ytterligare!
Hoppas du vill vara med!

Handla och trivs i Säters kommun

SÄTERBLADET
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Arkhyttans
kapell

!
!!
!
ÅRSMÖTE

Ungdomens Hus

25 februari 11:00 Bibel & bön
2 mars 19:00 Världsböndagen
Stora Skedvi kyrka, sakristian

Öppettider och aktiviteter på sportlovet!
26/2 Måndag kl. 15.00-21.00
kl. 15.00-17.30
Klockarskolans gymnastiksal.
kl. 18.00 Vi bjuder på något gott
27/2 Tisdag kl. 15.00-21.00
kl. 15.00-16.00
Klockarskolans gymnastiksal.

Kom med
förslag på aktiviteter
i gymnastiksalen.
Kom med förslag på
turneringar och aktiviteter
vi kan göra
under kvällen.

28/2 Onsdag kl. 15.00-21.00
kl. 17.30-19.00 Klockarskolans gymnastiksal
kl. 18.00 Vi bjuder på något gott

Det finns alltid
saker att göra vid
Ungdomens Hus. Biljard,
pingis, air-hockey,
sällskapspel, TV-spel, pyssla
2/3 Fredag kl. 17.00-23.00
kl. 18.00-21.00 Klockarskolan gymnastiksal och bara hänga med
kompisarna.
kl. 19.00 Vi bjuder på något gott.

i

Gustafs Vävstuga
Gula huset bredvid kyrkan.
Måndag 5 mars kl. 18.00
Alla intresserade är välkomna!
Vi bjuder på fika.

Plusgiro: 90 20 90-0
Bankgiro: 902-0900
Swish-nummer: 90 20 900

1/3 Torsdag kl. 15.00-21.00
Romme Alpin. kl. 8.10. Se rutan nedan.
kl. 15.00-17.30. Klockarskolan gym.sal

Välkommen till Ungdomens Hus

Romme Alpin - torsdag den 1/3
Pris: Dagkort 185 kr. Lunchbiljett 65 kr
Resa ordnar man på egen hand/samåkning. Vi har ett antal platser
man kan boka in sig på. Vi åker från Ungdomens Hus kl. 8.10
eller träffas vid Romme Alpin kl. 8.50.
Anmälan dagkort och lunchbiljett betalas till personal på UH
senast fredag den 23/2.
Ska du hyra: Får du bokningskod av personal på
Ungdomens Hus. Gå in på www.rommealpin.se
klicka på Skola Online.
Hyra vid förbokning: Skidpaket 180:Snowboardpaket 210:Twin Tippaket 250:Eventuella frågor:
Ungdomens Hus 0225-55 160
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Per Eriksson 0225-55 330

Tel. 076-777 26 96

HÅRRESANDE

FRISÖREN

Svårt att ta dig till en frisör?
Låt frisören komma till dig!

Salong på

Kråkvägen 16, Säter.
Helena Olsson

Frisör

Ring för att boka tid

072-718 98 67
Vi tillför en extra dimension

et

h
ygg

Tr

Lars Engström
Bofinksvägen 7
783 31 SÄTER
Tel. 070-661 17 07
www.brahus.se

SÄTERBLADET

Handla och trivs i Säters kommun

Badstugatan 7 - Tel. 502 63

Torsdagar kl 19 Bibel och bön
Söndagar kl 18-20.30 Internationellt café

Läs Säterbladet på nätet.

saterbladet.se

Sön 25 febr kl 11:
Ons 28 febr kl.15:
Sön 4 febr
kl 11:
		
Tis 6 mars kl 14-16:
Sön 11 mars kl.11:
		

Gudstjänst med inspelad predikan av Niklas Piensoho.
Sångstund på Fågelsången.
Gudstjänst. Predikan och sång av Gunilla Sehlin
(fr Borlänge).
Stickcafé
Gudstjänst. Predikan, sång och musik
av Runa och Anders Åhlén.

På denna sida kan du gratulera familjemedlemmar och vänner eller ta farväl med en sista hälsning.
Ge en ros till någon du tycker om eller välkomna en ny familjemedlem. Här läser du även föreningsnytt och fyndet.
Priser ser du nedan eller på vår hemsida. www.saterbladet.se

Föreningsnytt
Idéella föreningar i Säters kommun
(ej politiska och ekonomiska föreningar,
exempelvis vägföreningar)

PRO SÄTER
MEDLEMSMÖTE, Coriander-gården 21/2 (obs datum)
14.00. Se annons 6/2, där datum
tyvärr är fel. Välkomna!
STORA SKEDVI HEMBYGDSFÖRENING ÅRSMÖTE 25 mars
kl. 16.00 i Stocksbro bystuga.
Kaffeservering. Välkomna!
SILVBERGS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING kallar
till ORDINARIE STÄMMA tisdagen 6 mars kl 19.00 i Skenshyttans
Bygdegård. Välkomna / Styrelsen
NOSTALGIC CLUB KLUBBMÖTE söndag 25 februari kl 17.00
i klubblokalen Karlsgårdarna. Välkommen! www.nostalgicclub.se
NOSTALGIC CLUB ÅRSMÖTE
25 mars kl 17.00 i klubblokalen
Karlsgårdarna. Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Klubben bjuder
på fika. Välkommen!
www.nostalgicclub.se
LUNDGRENS
Torsdag 1 mars kl 19
FILMKVÄLL
Strövtåg i Borlänge

LUNDGRENS
Tisdag 6 mars kl 13
SOPPLUNCH
MELODIKRYSS
med Rolf-Egil Bergström och
Matti Itäranta
PÅMINNELSE/RÄTTELSE
SPF STORA SKEDVI
Vi har ÅRSMÖTE fredag 2/3
kl. 13.00 i Stocksbro bystuga.
(Inte 23/3 som tidigare angivits).
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Sunnanö och Stocksbro
vädergrupp kåserar om vädret. Vi
serverar ”kaffe mä duppa”. Varmt
välkomna! Styrelsen.
SÄTERS IF TENNISKLUBB
håller ÅRSMÖTE tisdag 20 mars
kl. 18.30 i festlokalen, Falkgränd.
Fika. Välkomna! Styrelsen.
ÅRSMÖTE i SÄTERS
VÄV-STUGEFÖRENING
tisdagen den 27 februari kl 18.00.
Plats: Vävstugan, Skönvik.
Ingång via huvudentren.
Årsmötesförhandlingar. Kaffe.
Välkomna!
GUSTAFS PRO har
MÅNADSMÖTE i Naglarby
bystuga onsd. 28 /2 kl. 14.00.
Underhållning av Roland med
vänner. Semlor, kaffe och lotteri.
Välkomna!
NYBO BYGDEGÅRDSFÖRENING har ÅRSMÖTE onsdag
14 mars kl. 18.00. Sedvanliga förhandlingar, fika. Välkomna önskar
styrelsen!

Fyndet
SÄLJES
AKVARIUM Komplett med
lysramp, pump, filter och grus.
80x35x40.
Tel. 070 535 04 40.
SOFFA EKTORP 3-sits, färg vit.
Tvättbar klädsel. 800 kronor.
Tel. 070 635 64 69.
BATAVIA utemöbel/köksmöbel
Bord och 4 stolar. Mycket hög
kvalitet. Nyskick. 5000 kronor.
Tel. 070 635 64 69.

DIVERSE

OBS!

FYNDETANNONSER
kostar 20:-/produkt!
Endast privatpersoner
kan annonsera här.
Fyndetannonser skall
betalas vid inlämnandet.
Skicka annonserna via
post eller lämna gärna
in manuset direkt.

Dagens Ros

HJÄLP MED dragkedjor,
uppfållning, omsömnad,
omklädsel m.m. 073-912 43 31
HUNDVAKT dagar, helger, veckor. 072-452 17 48 Patrik

Kostnad för FÖRENINGSNYTT,
GRATTIS, DAGENS ROS OCH
VÄLKOMMEN TILL VÄRLDEN är:
Max 200 tecken = 150:-, upp till
400 tecken = 300:- o.s.v.
inkl. mellanslag. Med bild 250:Moms tillkommer.
Ej logotyper eller bilder i
FÖRENINGSNYTT!

Ett stort TACK till den vänliga damen som ordnade fram
en bogserlina till oss när vår
bil gick sönder strax utanför
Norbo. Varma hälsningar fr.
Johnny & Anita Hedéen

Tel. 0225-501 86 • Box 12, 783 21 Säter • Kungsvägen 31, SÄTER • annons@hammarstryckeri.se

SÄTERBLADET

Handla och trivs i Säters kommun

Jour
dygnet runt
alla dagar
Per		

Besöksadress: Kungsvägen 31, Säter. Tel. 0225-50186
E-post: annons@hammarstryckeri.se
Manusstopp: Se rutan på 1:a sidan, begärs korrektur på annons
lämnas annons ett dygn före utsatt manusstopp.
Tidningens ansvar för fel är begränsat till högst annonskostnaden.
För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande ansvaras ej.

För AVHÄMTNING

Annis

BEGRAVNINGSTJÄNST
				 Per Hermansson
Kristinegatan 14, 783 30 Säter • 0225 -

Annonsmanus för Säterbladet lämnas till:
Hammars Tryckeri AB, Kungsv. 31, 78335 SÄTER

500 16

Lunchlådor 50:-/st.
5 st. 240:- kylvara

Måndag - fredag kl. 08-15
Tel. 0225-536 63
Nu kan du även beställa

SMÖRGÅSTÅRTOR Skönvik • Säter

www.gafood.se

Vi ger ett tryggt stöd i en svår stund.

			
			
			
Kyrka för Fairtrade

Onsdag 21 februari
Fågelsången:
15.00 Mässa Marie Blommé och Daniel Larsson.
Gustafs kyrka:
18.00 Kvällsmässa. Marie Blommé och Daniel Larsson.
Torsdag 22 februari
Församlingshemmet, Stora Skedvi:
11.00 Daglediga. Kenneth Göras, gitarr och Rut ”Snurran”
gör en trevlig musikfrågesport (inte tävling).
Andakt, servering och lotteri.
19.00 Verksamhetsråd. Vi samtalar om församlingens
verksamhet i Stora Skedvi. Välkomna!
Coriandergården, Säter:
11.00 Mötesplats Fair Trade. Sopplunch.
Soppa, smörgås och kaka 40 kr.
Säters kyrka:
12.30 Lunchmusik. Bengt Olerås, horn,
Thomas Bernhardt, piano.
17.45 Planering kommande Sinnesrogudstjänst.
Fika. Anna Segerbo.
18.30 Kvällsmässa. Anna Segerbo och Thomas Bernhardt.
Fredag 23 februari
Skedvigården:
14.30 Andakt. Marcus Andersson och Rut Johansson.
Lördag 24 februari
Sjukhuskyrkan/Rotundan, Säter:
10.30 Gudstjänst. Gerd Wichmann och Hedemora
församlings husband.
Söndag 25 februari
Gustafs kyrka:
11.00 Gudstjänst. Birgitta Lagerqvist. Daniel Larsson, orgel
och piano, Maria Johansson, sång.
Silvbergs kyrka:
14.00 Gudstjänst. Birgitta Lagerqvist och Daniel Larsson.
Stora Skedvi kyrka:
11.00 Högmässa. Marie Blommé och Ingeborg Björnbom.
Johan Gummesson, sång.

På gång 21 februari - 7 mars
Tisdag 27 februari
Coriandergården, Säter:
11.00 Mötesplats Fair Trade. Kaffe smörgås och kaka 20 kr.
Onsdag 28 februari
Gustafs församlingsgård:
11.00 Mitt på dagen. Sopplunch, smörgås och kaffe 40 kr.
Orionkören medverkar
Fredag 2 mars
Stora Skedvi kyrka i sakristian:
19.00 Gudstjänst på Världsböndagen.
Marie Blommé och Ingeborg Björnbom.
Arkhyttans Ekumeniska församling.
Lördag 3 mars
Sjukhuskyrkan/Rotundan, Säter:
10.30 Mässa. Jörgen Dicander och Daniel Larsson. .
Söndag 4 mars
Gustafs kyrka:
11.00 Högmässa. Jörgen Dicander. Åsa Nordlund, sång,
Daniel Larsson, orgel och piano.
Stora Skedvi kyrka:
16.00 Jubileumsmässa. Stora Skedvi kyrkokör fyller 90 år.
Mattias Rådbo, Daniel Larsson, Lena Ehnvik, sopran,
gäster och instrumentalister under ledning av
Bengt-Åke Lindén. Fri entré.
Säters kyrka:
11.00 Gudstjänst. Johanna Bäcklund och
Ingeborg Björnbom. Göte Widström, sång.
Onsdag 7 mars
Gustafs kyrka:
18.00 Kvällsmässa. Anna Segerbo och Daniel Larsson.

Gudstjänster och övriga församlingsaktiviteter, se vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/saterbygden

www.facebook.com/saterbygdensforsamling

Församlingsexpeditionens öppettider i Säter: Måndag, tisdag och torsdag 09.00 - 16.00 (Lunch 12.00 – 13.00)
Onsdag 13.00 - 16.00 Fredag 09.00 – 12.00 • Tel: 0225-48 89 00

SÄTERBLADET
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Säterbygdens Begravningsbyrå
Din personliga begravningsbyrå
Vi hjälper er med dokumentbevakning och förvaring
av testamenten, gåvohandlingar, samt livsarkivet.
Så ni är välkomna in till oss så berättar vi mer
hur det går till.

IsfeldT IT AB
Ett dataföretag på dina villkor!
Försäljning • Service • Utbildning

Köpa nytt eller
reparera befintlig
utrustning?
Jag fixar det mesta och har tillgång till
ett stort sortiment av:

Datorer, kringutrustning, modem/
routers och förbrukningsmaterial.
Isfeldt IT AB Järnvägsgatan 24, Säter.
Kendalokalen, ingång från gården vid Yxfabriken
Telefon: 076-764 11 10 • e-post: peter@isfeldt.se
Auktoriserad av Sveriges
Begravningsbyråers Förbund

TRYCKSAKER - LAYOUT - HEMSIDOR - STORFORMATUTSKRIFTER

Åsgränd 3, 783 30 Säter
Tel 0225-530 60, 070-301 05 35
www.saterbygdens.se

Öppettider: Tisdag och torsdag kl. 8.00-17.00, samt onsdagar
kl. 13-17. Övrig tid går det bra att nå mig via mail eller SMS.
Lunchstängt 12.00-13.00
Ring gärna innan besök då lokalen tidvis är obemannad.

TILLFÄLLIGT ERBJUDANDE!

Rollup
85x200 cm
Tunn duk och enklare kassett,
så långt lagret räcker.

750:moms tillkommer

Kungsvägen 31, SÄTER
info@hammarstryckeri.se

Tel 0225-501 86
www.hammarstryckeri.se

Gamla Tunavägen 23, BORLÄNGE
info@henningsons.se

Tel 0243-24 97 40
www.henningsons.se

