SÄTERBLADET

Handla och trivs i Säters kommun

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

Nr 11 5/6 2018
Gruppförsändelse

NÄSTA NUMMER utkommer TISDAG 19 JUNI MANUSSTOPP onsd. 13 juni kl 12.00

Outletförsäljning i tält!
Ett Tält med
Sommarvaror till

99:-

Linne, 3 st T-shirts, shorts, fleece
samt tofflor och sockar.

Sommarjackor

199:-

Catmandoo Golfkollektion säljs
ut i butiken. Kjolar, byxor, pikéer.

FiskBilen! Säter
St Skedvi
Annalenas Delikatesser AB
Tel. 070-685 53 51

Fredag 8 juni

Torget
kl. 11.00-12.00
Tempo
kl. 12.30-13.00
Gustafs ICA
kl. 13.30-15.00

AM-kursstart
(EU-moped)
Måndag 11/6 kl. 16.00.
Introduktionskurs
för Dig/Er som ska övningsköra privat i

SÄTER tisdag 19/6 kl. 17.00 - ca 20.30
HEDEMORA onsdag 20/6 kl. 17.00 - ca 20.30
Föranmälan krävs, gärna via E-handeln
på vår hemsida.

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

Ö. Långgatan 14, Säter • Stationsg. 4, Hedemora
Sommaren är
Ljusterbrov. 30 Solvarbo • Lördag 10-16
Söndag 11-16
här•
snart!

149:-

www.trafikcenter.nu

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!

grön tillväxt för Säters kommun
a Vardagen måste bli giftfri. Giftiga och hormonstörande kemikalier måste bort.
299:-ska i alla upphandlingar ställa miljökrav som syftar till minskad miljöpåverkan
a Säters kommun
199:199:a Kommunens egen skog ska brukas på ett långsiktigt hållbart sätt

159:-

199Skolans
a
:arbete ska genomsyras av miljöengagemang

ska150m
förbättras
och andelen återvunnit avfall ska öka
a Källsorteringen
Du hittar oss
efter
Fritidsmöbler i Solvarbo.

Ljusterbrovägen 30,
Välkommen in
		a Kollektivt
Gustafs. resande ska stimuleras
hälsar Torbjörn!

			

@sportladanisolvarbo
a
Säter kommun och Säterbostäder ska i första hand bygga i trä

				

a Värdefull åkermark ska inte bebyggas
Diskutera gärna med oss vid vår friggebod
eller maila oss på sater@centerpartiet.se

Kristoffer Olerås
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Behov av

RENOVERING • OMBYGGNAD • TILLBYGGNAD

www.folkansater.se

Kontakta

bioprogram

070-892 22 91
076-044 13 43

Sedan 1986

TÅRTGENERALEN
SVERIGEPREMIÄR!!!
Fredag 8/6 kl. 20.00. Visas i 3D. 120:-

Tel 070-669 59 29

Jurassic
World
Fallen
Kingdom

Värmepumpar
Golvvärme och radiatorer
Badrum- och WC-renoveringar
Service på befintliga
värmeanläggningar
Övrig VVS-service

••••

Filmen
visas
även:
Söndag 10/6
kl. 16.00 3D
Pris: 120 kr

I Feel Pretty

Onsdag 6/6 kl. 20.00
Pris: 120 kr

Anne Jansson

0225-523

Söndag 10/6
kl. 20.00 3D
Pris: 120 kr

33

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

arrangemang

Fotbolls-VM 2018

KRONANS APOTEK OSKARSHAMN
VÅRA ÖPPETTIDER 18/6–5/8

25%

PÅ VALFRI VARA*
Gäller vid uppvisande av denna kupong
t.o.m 30/8. Kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Gäller ej receptfria läkemedel
eller varor på recept.

MÅN–FRE: 9–18
LÖR: STÄNGT
MIDSOMMARAFTON: STÄNGT
Östra Långgatan 10, Säter

Fika g
vårt fin ärna i
a café!

Alla matcher visas på Folkan!

Torsdag 14/6
17.00 Ryssland – Saudiarabien

Måndag 18/6
14.00 SVERIGE – Sydkorea
17.00 Belgien – Panama
20.00 Tunisien – England

Fredag 15/6
14.00 Egypten – Uruguay
17.00 Marocko – Iran
Tisdag 19/6
20.00 Portugal
Spanien på folkan.
14.00 Colombia – Japan
Se alla–macher
17.00 Polen – Senegal
LördagMachprogram:
16/6
20.00 Ryssland – Egypten
12.00 Frankrike – Australien
15.00 Argentina – Island
Onsdag 20/6
18.00 Peru – Danmark
14.00 Portugal – Marocko
21.00 Kroatien – Nigeria
17.00 Uruguay – Saudiarabien
20.00 Iran – Spanien
Söndag 17/6
14.00 Costa Rica – Serbien
17.00 Tyskland – Mexico
20.00 Brasilien – Schweiz

I samarbete med DALARASTEN kommer vi
att erbjuda VM-buffé på Folkan måndagen
den 18 juni mellan kl. 12.30-16.00 när
Sverige spelar sin första VM-match.
GUSTAFS • Tel 0243-24 00 97

Busshållsplats finns nära oss.

VÅRA SPONSORER:

En lokalförankrad hjälporganisation i Dalarna
som bland annat hjälper till i östeuropa.

Vi tar tacksamt emot kläder - hela och rena,
- samt möbler, husgeråd m.m.

Välkomna!
Öppet:

Onsdagar: 13-18 • Lördagar: 10-14
Spannmålsvägen 6 (Nära Gustafs kyrka)

Kassa & cafeteria öppnas 1 tim innan start.

Köp biljetter på Folkan 0225-501 58
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Passa på att
använda
ROT- avdraget.

30%

Jour
dygnet runt
alla dagar
Per		

För AVHÄMTNING

Annis

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

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

Kristdemokraterna Säter
Kristdemokraternas prioriteringar 2019-2022
• Kristdemokratisk politik- presentation och engagemang i alla nämnder i Säters kommun
• Säters kommun ska vara en effektiv, medveten och ansvarstagande arbetsgivare
• Bostadsbyggandet måste öka! Säters kommun ska tillhandahålla mark/tomter.
• En trygg förskola och skola med bra kvalité och valbara alternativa utförare.
• En äldreboendegaranti att lita på.
• Stödja och värna om det lokala näringslivet.
• Medborgarforum- närmare politisk kontakt med boende i Säter.
• Säter ska ha ökad polisiär närvaro.

Kristdemokraterna Säter lovar inte allt åt alla, men vi håller det vi lovar!

Rösta på oss i valet 9 september 2018!

Kristdemokraterna Säter
Daniel Ericgörs

www.kristdemokraterna.se

Helena Vådegård

www.gafood.se

Vi ger ett tryggt stöd i en svår stund.
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Summer Fun junior!
Gratis sommarlovsaktiviteter
för barn 6-12 år under
juli månad!

Spännande aktiviteter som

Hinderbana - Speed shooter
Mekanisk tjur - Bumber balls - Triple Basket
Vi besöker Gustafs, Stora Skedvi och
Säter, måndag-onsdag 2-25 juli.
Håll utkik i nästa nr av Säterbladet
för utförligt program.

Badstugatan 7 - Tel. 502 63

Torsdagar kl 19 Bibel och bön
Sönd 10 juni kl.11: Gudstjänst med videopredikan av Niklas Piensoho. Kyrkfika.
Sönd 17 juni kl.11: Musikgudstjänst med brassbandet DALABRASS

		

från Borlänge. Kyrkfika.

Biblioteket i Stora Skedvi
öppnar 14 juni
Torsdag 14 juni öppnar biblioteket i sin nya lokal
(fd gymnastiksalen), ingång från Landsvägen.
Ordinarie öppettider
Tisdag
kl. 9 – 12
Onsdag
kl. 13 – 17
Torsdag
kl. 15 – 19
Sommartider 3/7 – 12/8
Tisdagar
kl. 9 – 12

Varmt välkomna!
bibliotek.sater.se
Tel: 0225-366 70

Sommarsimskola
V.26, 25–29 juni erbjuder vi simskola i olika former/grupper.
Måndag-fredag
08.30-09.30 Vattenkul lek och plask för barn födda 2012–2013
09.40-10.40 Sommarsimskola för barn födda 2010–2011
10.50-11.50 Märkesgrupp simträning och märkestagning för barn 		
födda 2010 och äldre.
13.00-14.00 Kurs för vattenrädda för alla åldrar
Gruppstorlek: 10 elever
Kostnad: 500:-/elev
Info och anmälan på tel. 0225-553 11.

Öppettider i sommar 25 juni – 19 aug
Skönvikshallen
Gym, sporthall och café mån-fre kl. 07-19
Simhallen är stängd.
Skönviks varmbad
Egenträning
V.26–31 måndag och torsdag kl. 12-13
V.32–33 måndag-fredag kl. 12-13

Vi ökar säkerheten för våra
kunder och personal på återvinningscentralen vid Jönshyttan 3
När farliga arbeten med yrkestrafik pågår kommer delar av
området tillfälligt att stängas av för allmänheten. Persontrafik
och gående bakom avstängning är förbjudet. Åtgärderna görs
för allas säkerhet.
Vi ber er ha tålamod med att det kan uppstå väntetider och köer.

Varmbadet går att hyra.
Kontakta Skönvikshallen för mer info.
Tel. 0225-553 11

En ombyggnation av återvinningscentralen för att minska riskerna
planeras. Tillfälliga avstängningar är nödvändigt fram till att den
nya återvinningscentralen står färdig.

Välkommen!

Vi vill även informera om några ordningsregler på området som
värnar om besökare och anställdas säkerhet.
• Ta med dig bärhjälp när du ska slänga stora tunga saker.
• Tänk på olycksrisken, lår barnen sitta kvar i bilen
• Håll avstånd från arbetsfordon
• Kör sakta
• Tomgångskörning förbjuden
• Rökning förbjuden
VA- OCH
• Följ personalens anvisningar
RENHÅLLNINGS-

Annonsmanus för Säterbladet lämnas till:
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.

ENHETEN
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LOPPIS
i Bispbergshyttan
Lördag 9 juni kl. 11-16

Drive in-vigsel
& drive in-dop

Söndag 22 juli i Stora Skedvi
12.00 Gudstjänst i Stora Skedvi kyrka
Kittys Nostalgitripp (bla. modeshow med 50-tals kläder).
Finbilsparkering vid Stora Skedvi Hembygdsgård.

14.00–16.00 på Stora Skedvi Hembygdsgård:
Drive in-vigsel och drive in-dop på Hembygdsgården.
Ni träffar någon av våra präster Marie Blommé eller Mattias Rådbo.
Kom som ni är och utan förbokning!

Grönmarkerade
gårdar erbjuder
försäljning av fika.

Drive-in dop!
Vi erbjuder möjlighet till en fin högtid utan stress och planering.

Drive in-vigsel!
Tag med legitimation samt hindersprövning
som inte är äldre än fyra månader.
OBS! Ansök om hindersprövning hos
Skatteverket i god tid. Tel 0771-567 567.
För mer information kontakta
Mattias Rådbo, tel 0225-488 934
eller Marie Blommé, tel 0225- 488 929.

Flertalet gårdar erbjuder servering!
Välkomna!

BISPBERGSHYTTANS AIK

Nationaldagen 2018
firas på Åsgårdarna den 6 juni kl. 17.00
•
•
•
•
•
•
•

Högtidstal av landshövding Ylva Thörn
Kröning av Säterjäntan
Vem får hembygdspriset?
Manskören
Blåsorkester
Barndanslaget
Alla är välkomna!!!
Servering
SÄTERS HEMBYGDSFÖRENING

Good SÄTER
KÖPSTAD
bye! lokalt
- handla

Handla LOKALT
för ett levande
centrum!

SÄTERBLADET
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Ta tåget från Salutorget och upptäck Säter
Ingen Säterbo kan ha undgått att se lilla tåget TURiS tuffa förbi nå- media för information om dessa turer. Först ut är Lördagen 16 juni
gon gång. TURiS startades för 4 år sedan av Säterbor, för att glädja kl. 13.00 - Barnens sång och lektåg. Sagor, sång, musik och
andra Säterbor och en och annan turist förstås. – Vi ville ge Säter lekar för alla barn med vuxet sällskap.
någonting att vara stolta över, att det sen rycker lite i mungiporna Alla resor utgår från Salutorget och går åt olika håll i stan. TURiS
och glädjen i människors ögon då Tåget rullar förbi är ju en fantas- är även populär utanför kommungränsen. Tåget har varit uthyrt vid
tisk bonus. Vi sätter Säter på kartan på ett glädjefullt sätt, säger en flera tillfällen till våra grannkommuner.
av ägarna, Ylva Behr.
Ta chansen i sommar att uppleva Säter från tågkupén, hoppa på
– TURiS startade lite försiktigt för 4 år sedan och vi har lärt oss TURiS med familjen och låt dig köras runt i vår vackra trästad.
massor under tidigare år. Bl. a. har alla våra 5-6 chaufförer minst C
De som är intresserade av att bli medlem i föreningen
behörigt körkort. Vi kör kortare sträckor, har spännande och intres- eller i Turis Vänner kan man skicka ett mail till info@turissater.se
santa ”resmål” och framför allt har vi renoverat det lilla tåget rejält turissater.se
för att klara alla påfrestningar. Vi får frågor om varför TURiS står vid
verkstaden så ofta. Då kan jag tala om att tåget varje vecka får service, så det är redo för ett säkert arbete veckan därpå, berättar Ylva.
TURiS har ju lite utmaningar också. Håligheter och vägarbete på
gatorna och grus och löv i Säterdalsbacken för att nämna några.
Varje vinter hålls det workshops tillsammans med medlemmar i
föreningen och med vänner till TURiS. Då kommer det fram många
bra idéer som för utvecklingen framåt och gör sommarsäsongen
intressant.
Sommarens lördagsturer med guide och olika teman
är exemturissater.se
pel på turer ingen bör missa. Håll utkik i Säterbladet och övrig

facebook.com/turissater/

Vi ♥

-Säterbornas tåg
Olika event varje lördag 13-14:30
Start och stopp - Salutorget
16 juni Barnens sång och lektåg
Sagor, sång, musik och lekar för alla barn
med vuxet sällskap.
Ledare - Katarina, Gunilla & Johannes.
23 juni Säters trästad och dess invånare
Guide - Jon Bodin.
7 juli Säters industrihistoria
Guide - Jon Bodin.

lokal handel

Ett stort tack till alla kunder. Ni gav oss högsta
betyg och gjorde oss till vinnare av ServiceScore® 2018 i
klassen fastighetsmäklare. Med oss kan du göra en lyckad
bostadsaffär och få bäst betalt.
Välkommen in i butiken eller läs mer på svenskfast.se

14 juli Musikgruppen Tacobock
spelar indie, soul och egenskrivna
låtar.
www.turissater.se

turissater.se
facebook.com/turissater/

SÄTERBLADET

MARIA BJÖRKMAN
Fastighetsmäklare

VICTORIA OHLSSON
Fastighetsmäklare

ELLEN BACKÅKERS
Mäklarassistent

SÄTER | STORGATAN 13 | TEL 0225-536 60 | WWW.SVENSKFAST.SE/SATER

KÖPSTAD
wow! SÄTER

Bye!

SÄTERBLADET

Tack!
Du som köper
dina kläder i säter

Handla och trivs i Säters kommun

25%

- handla lokalt

på Pipol’s Bazaar

(textiler, smycken, väskor)
Gäller under juni månad.

Bollie Café & Butik

Varma-, kalla rätter, bakverk, ekologiskt kaffe och inredning
i en härlig mix. Vi har även fullständiga rättigheter.

ok!

wow!

Storgatan 4, Säter
076 886 50 00

See
you!

Sjung om studentens lyckliga dag…

Yes!

Ha-ha!

I Säter hittar du
flera butiker som har
presenter till student, examen,
dop eller bröllop!

595:-

Vi har presenten till Studenten…
Välkommen önskar Per, Maria,
Petronella och Therese.

See
you!

0225-501 12
Mån-Fre 10-18 • Lör 10-14

Presenten till studenten

finner ni hos femminile

Armband

199:-

Halsband

299:Tel. 0225-509 99
070-356 80 56
Östra Långg. 6, Säter

SÄTERBLADET

Presentkort
för butikerna
os
i stan finns h
Runes ur!

SÄTERBLADET

Good SÄTER
KÖPSTAD
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- handla
bye! lokalt

Kom in bakom Säters vackraste skyltfönster
Ja vackrast är det, om man frågar Säterbona själva. mig & alice
har vunnit tävlingen ”finaste julskyltningen” 4 år i rad och det är
verkligen ingen tillfällighet. Butiksägaren Melinda lämnar inget åt
slumpen. ”Bästa skyltfönstret i stan” är stort, inbjudande och syns
ända ut ute till Riksvägen.
I november 2014 flyttade hon in i nya butiken, lagom till jul. Det
blev ett stort lyft. Nu har fler Säterbor upptäckt butiken då den ligger
mer centralt mellan andra butiker. Kunderna kommer in när de går
förbi på ett annat sätt än förr. Kundservice är ett ledord hos Melinda. – Kan jag inte hjälpa kunden här hos mig tipsar jag om övriga
butiker i stan. Vi företagare vill behålla kunderna i Säter och vi har
ett stort utbud av varor och tjänster, säger Melinda.
Det är svårt att komma ut tomhänt från denna fina butik. Här
hittar man mängder av heminredning, porslin, leksaker och kläder.
Butiken säljer mest kläder men även inredning och barnleksaker. Hit
kommer kunder som vill köpa presenter. – Vi är nog lite kända som
”presentbutik”. Det går inte en dag utan att jag slår in presenter,
säger Melinda. Denna dag är inget undantag, och hon slår snabbt
och vant in paket medan hon småpratar med kunderna.
Den inredningsintresserade har även ett annat ess i jackärmen. Hon går att anlita som heminredare, både till företag och för
privatpersoner. Hon har bl. a. inrett ICA i Säters nya Café samt flera
barnrum hos privatpersoner.

Ni vet väl om att ni hittar salt,
kryddor och delikatesser ifrån
välkända Nicolas Vahe i butiken.

Torggatan 8, Säter • 0225 - 508 29
SÄTERBLADET

Melinda köper in produkter till butiken som passar i de flesta hem.
Hon skapar mikromiljöer runt om i butiken för att visa hur de kommer
bäst till sin rätt. Här inne kan man strosa runt länge och upptäcka nya
saker hela tiden. Som hyllan med ljuvliga barnleksaker. Här sitter små
kaninfamiljer i rader och trängs. Sedan faller blicken på det inbjudande långa bordet mitt på butiksgolvet. Bordet är fyllt med porslin, glas
och allt som hör en vacker dukning till. Mänder av krukor står på små
bord och amplar med gröna växter hänger i hörnen.
Här inne kan alla hitta någonting att tycka om.
Välkomna in på besök hälsar den glada
butiksägarinnan Melinda.

Butiken är nu fylld med det du
behöver för sommarens härliga dagar!

Vasagatan 4, Säter • 0225-500 93

SÄTERBLADET

Bye!

KÖPSTAD SÄTER

wow!

wow! lokalt
- handla

Tack för att du
Handlar där du bor!

Handla och trivs i Säters kommun

FALU RÖDFÄRG
FASADFLAGGA

52:-

499:-

See
you!

ok!
T-SHIRT

ORANGE, SVART,
GRÅ, MARINBLÅ

GRILLKOL/
BRIKETTER

49:-

149:-

MYGGSKYDD
FRÅN

THERMACELL

329:REFILL 4-P 289:-

L

Säter Jönseriksv. 2 SÄTER • 0225-529 60 Öppettider: Vardagar 07.00-17.00 • Lördagar stängt
Hedemora, Vårgatan 6 HEDEMORA • 0225-595 500 Öppettider: Vardagar 07.00-18.00 • Lördagar 10.00-14.00

Yes!

Komplett färgavdelning
Vi blandar din kulör

DOP, STUDENT ELLER BRÖLLOP?
Ha-ha!

PRESENTERNA HITTAR NI HOS OSS!

Kvalité & Tradition sedan 1963

Säters Färg Storgatan 9, Säter

Du har
väl sett våra
egendesignade
Sätertavlor,
brickor &
disktrasor?”

0225-500 85 • Vardagar 9.30-18 • Lördag 10-13
SÄTERBLADET

SÄTERBLADET

Heja du som
storhandlar
i Säter.

Good
KÖPSTAD
SÄTER
bye!
- handla
lokalt
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Välkommen in till oss på

Handelsbanken Säter

Hos oss hittar ni bland annat
Ansiktsbehandlingar
Vaxning
Makeuprådgivning
Fransförlängning
Lashlift
Fotvård
Spraytan

Öppettider:
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

10-15
10-15
10-15
10-17
10-15

Tiderna gäller
från v.23 till v.34

Ett stort utbud av hudvård
Makeup
Nagelvård och lack
Solskydd
Skägg- och rakprodukter
Doftljus
Badbomber
Och mycket MYCKET mer

Välkomna!
Ni når oss på telefon 0225 63380 eller dygnet
runt via Handelsbanken direkt 0771-77 88 99
Linda, Stina och Pernilla

Kristinegatan 11, Säter • Tel. 070-742 05 33
linda@pausbylinda.se • www.pausbylinda.se

Facebook: www.facebook.com/handelsbanken.sater
www.handelsbanken.se/sater

www.facebook.com/pausbylinda

Sofferbjudanden!
Sofferbjudanden!
Sofferbjudanden!
Sofferbjudanden!
Sofferbjudanden!
15%
15%på
påord.
ord.pris
prisoch
ochspecialpris
specialprispå
pålagerförda
lagerfördasoffor
sofforfrån
frånBurhéns
Burhéns

Vi har många
bra
presenter
15%
påpris
ord.och
prisspecialpris
och specialpris
på lagerförda
soffor
från
Burhéns
15%på
på
ord.
pris
på
soffor
från
15%
ord.
specialpris
pålagerförda
lagerförda
soffor
frånBurhéns
Burhéns
till student och
bröllop!
Bad
boy
Bad
boy
Bad
boy
Bad
Badboy
boy

14.520:14.520:14.520:14.520:14.520:ORD.PRIS
17.890:ORD.PRIS
17.890:ORD.PRISORD.PRIS
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Kontakta butiken för mer information och bokning.
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Säters Hembygdsförening
hälsar er välkomna till

Åsgårdarna sommaren 2018

Muséet öppet för guidning
1 juni - 9 september, alla dagar 13.00 - 17.00. Måndagar stängt.
Servering, lördagar och söndagar samt vid arrangemang.

Arkhyttans
kapell

!!
!!

6 juni 18:00 Nattvardsstund
10 juni 11:00 Gudstjänst Skedvigården
17 juni 10:00 Bibel & bön

Vi tillför en extra dimension

et

h
ygg

Gynna vår servering, underbart bröd och svårslagen miljö!
JUNI
6 17.00 Nationaldagen Manskör - blåsorkester - dansare. Hembygdspriset
		
		delas ut. Kröning av Säterjäntan. Högtidstal av landshövding Ylva Thörn.
21 17.30 Lilla Midsommar Traditionellt firande, barndanslaget,
		
		musiker. Majstången kläds och reses upp.
JULI
8 17.00 Glödstekt sill Gammal tradition i Säter.
		 ”Säters Smaskigaste Sill Som Smakar Som Sill Ska Smaka!”

Tr

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

20 15.00 Cykelutställning Kom med din gamla hoj!
		
		Cruising runt Salutorget. Cykelloppet Cykel-Mats memorial.
AUGUSTI
19 17.00 På allas begäran: Torkel Selin och Karl-Erik Svensson
		
		Sånger och visor som vi minns. Kom och sjung med!
SEPTEMBER
9 13.00-15.00 Skördemarknad och säsongsavslutning.
		 Grönsaker, honung, potatis, fisk, hemslöjd av bästa klass. m.m.
		 Har du något att sälja? Hör av dig till oss.
Mer information

Säters Hembygdsmuseum

Tel. 0225-514 23, 073-696 85 10

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

SÄTERBLADET

Handla och trivs i Säters kommun

Kvällsöppet
måndagar &
onsdagar till
21.00!

Summer Camp 2018

I samverkan med Ungdomens Hus och Föreningslivet
Målgrupp: Ungdomar som slutat åk. 6 och åk 7-9. Aktiviteterna kommer att
fördelas i förmiddags och eftermiddagspass och är kostnadsfria. Aktiviteterna
utgår från Ungdomens Hus.

Luncherbjudande på restaurang Kungsklockan (35 kr) beställning
ska ske senast kl. 10.30 samma dag hos personal på Ungdomens Hus.

Vecka 26

Vecka 25

Måndag 18/6 10.00 -21.00
10.15 Bågskytte
11.00 Kubb och Boule
14.00 Beachvolleyboll
17.30 – 19.30 Vattenskidor/åka ring
18.30 Vi bjuder på något gott
19.30 Rundpingisturnering
Tisdag 19/6 10.00 -17.00
10.30 Kubb/Boule/Brännboll
11.00-13.00 Textilfärg på linekasse
14.00 – 16.00 Scrapbooking, grattiskort
eller present ask med doftljus
15.00 Beachvolleyboll
Onsdag 20/6 10.00 -21.00
10.15 Bågskytte
11.00 Fotbolls skoj
14.00- 18.00 Ice Lasergame vid UH
18.30 Vi bjuder på något.
19.30 Rundpingisturnering
Torsdag 21/6 10.00- 17.00
10.30 Air-hockeyturnering
11.00-13.00 Mixed media art work, gör
en tavla med konstnärtekniker
14.00-16.00 Pärlor, gör ett snyggt
armband
15.30 Vi bjuder på något gott.
Fredag 23/6 Midsommarafton stängt

Kom och
testa Laser game,
bumberballs och
paintball.
ICE Borlänge
kommer och
gästar oss.

Måndag 25/6 10.00 -21.00
10.15 Bågskytte
14.00 Beachvolleyboll
17.30-19.30 Vattenskidor/åka ring
20.00 Rundpingisturnering
Tisdag 26/6 10.00 -17.00
10.30 Kubb,Boule
11.00-13.00 Glasmålning
14.00 – 16.00 decoupage, välj att
dekorera bok eller pennhållare
15.00 Biljardturnering
Onsdag 27/6 10.00 -21.00
11.00 Brännboll/Kubb/Boule
14.00-18.00 Ice Bumperballs vid UH
18.30 Vi bjuder på något gott.
19.00 Musikquiz
Torsdag 28/6 10.00-17.00
10.15 Bågskytte
11.00 Rundpingisturnering
13.00 – 14.30 Fotbolls skoj
15.00-16.30 Beachvolleyboll
Fredag 29/6 10.00-17.00
11.00 Innebandy skoj
14.00 Femkamp
15.30 Vi bjuder på något gott

Kom gärna med
förslag på aktiviteter, och
planera den med oss.
Vi har biljard, pingis, air-hockey,
sällskapsspel, Tv-spel
Eller bara hänga med kompisarna.

Ungdomens Hus: 0225-55 160

Kom till Summer Camp
och ha kul med dina kompisar
och träffa nya kompisar...

Vecka 27

Måndag 2/7 10.00 -21.00
10.15 Bågskytte
13.00 Biljardturnering
15.00 Beachvolleyboll
17.30- 19.30 Vattenskidor/åka ring
Tisdag 3/7 10.00 -17.00
11.00 Kubb/Boule
12.00 Bollskoj
14.00 Beachvolleyboll
Onsdag 4/7 10.00-21.00
11.00 Rundpingisturnering
13.00 – 14.00 Brännboll
14.00-18.00 Ice Lasergame vid UH
18.30 Vi bjuder på något gott.
19.00 Musikquiz
Torsdag 5/7 10.00-17.00
10.15 Bågskytte
13.00 –15.00 Innebandy skoj
15.00-16.30 Beachvolleyboll
Fredag 6/7 10.00- 17.00
11.00 Brännboll
13.00 Tipspromenad
14.00 Femkamp
15.00 Vi bjuder på något gott

Har ni frågor kontakta
Ungdomskonsulent Per Eriksson
Tel. 0225-55 330,
per.eriksson@kommun.sater.se

Kolla in oss på facebook!
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www.andreasrunesson.se

På ett kontorshotell hyr du ditt eget kontor och
delar övriga utrymmen som toaletter, kök och
konferensrum med andra företagare. Allt är
möblerat och inflyttningsklart.

ETT
STARKARE
ETT STARKARE
SAMHÄLLE.
SAMHÄLLE.
ETTTRYGGARE
TRYGGARE
ETT
SÄTER
SÄTER

12 st rum uthyres i nyrenoverat kontorshotell
Adress: Kungsvägen 31, Säter
3000:-/mån. per rum
Inkl.
Kontorsmöbler
Nystart 2018!
Internetuppkoppling
Här har du kollegor
2 st konferensrum
Kök
och ändamålsenliga
Parkeringsplats
lokaler. Avsluta dagen
Gymkort på Effekt
med ett gympass.
(lokal finns i huset)
Allt i ett och
samma hus.

Vi vill behålla vår personal i skola och
barnomsorg. Det är en förutsättning
för
att
att kunna ha mindre grupper i förskolan.
Vi vill utveckla kommunen inte avveckla genom
Vi vill utveckla kommunen, inte avveckla
skattesänkningar
genom skattesänkningar.

Vi vill behålla vår personal i skola och
barnomsorg.Det
är enpersonal
förutsättning
för att
Vi vill behålla vår
i skola
och
kunna
ha mindre grupper
barnomsorg.Det
är eni förskolan.
förutsättning för
Vi vill utveckla kommunen inte avveckla genom
kunna ha mindre grupper i förskolan.
skattesänkningar

RÖSTA DEN
9RÖSTA
SEPTEMBER!
DEN

SÄ
ÄT
TE
ER
R
S

9 SEPTEMBER!

SÄTER

36

månader
räntefritt

SÄTER

Kontakta Andreas Runesson för mer information 070 494 00 73.

JUST NU!
Altandörr
på köpet *

Inklusive allt.

(utom inbrott, kyla och kondens)
Nu kan du byta fönster utan att lyfta ett finger. När du köper
fönster av oss kommer våra duktiga hantverkare och installerar
dem hemma hos dig. Våra vackra inbrottsklassade fönster med
låga u-värden tillverkas i vår egen fabrik i Falkenberg och har
kondensskyddat glas som standard. Trästomme och
aluminiumutsida är självklarheter på ett riktigt fönster.
Tack vare att bytet görs av våra egna montörer kan vi lämna
långa garantier på både produkter och montage.

Boka ett kostnadsfritt hembesök av vår
lokala projektledare Peter i Dalarna på:
070-639 88 17 | www.morups.se
*Läs mer om kampanjen på vår hemsida.

Fönsterbyte. Som det borde vara.
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I år kommer utgivningarna

på TISDAGAR

19

Manusstopp är på onsdagar
annons@hammarstryckeri.se
saterbladet.se

Juni

Manusstopp
Onsdag 13 juni

Student

Beställ ”SISTA
MINUTEN SKYLT”

350:50x70 cm
Färdigmonterad
med pinne.

Säter

Nr 12

Tisdag

Liberalerna i Säter arbetar för
existerande och nya företag/
företagande i Säter.
Vi

MAJA

St
ud
20 ent
17

•
•
•

•

Ft14
Kungsvägen 31, Säter

0225-501 86
hammarstryckeri.se

vill behålla våra företag i kommunen
vill stimulera nyföretagande
vill förenkla regler
och villkor för
företagare
vill förkorta tiden
för tillståndsgivning

Hemsidan:
sater.liberalerna.se
Mail:
sater@liberalerna.se

Håkan Gustâv

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)

GRUVVANDRING I SILVBERG Silvbergs Hembygdsförening arrangerar på lördag den 9 juni
klockan 13.00 en gruvvandring till
Lobergs- och Vallbergsgruvorna.
Samling vid Rusgården och vi åker
sedan med bil upp till Stora- och
Lilla Lobergsgruvan samt Vallbergsgruvorna. Alla är välkomna
att deltaga och medtag fikakorg.
Färdledare Gunnar Dicander.
NOSTALGIC CLUB KLUBBMÖTE söndag 17 juni kl 17.00 i
klubblokalen Karlsgårdarna. Välkommen! www.nostalgicclub.se

Fyndet

Fyndet

SÄLJES

DIVERSE

AKVARIUM Komplett med
lysramp, pump, filter och grus.
80x35x40.
Tel. 070 535 04 40.

HJÄLP MED dragkedjor,
uppfållning, omsömnad,
omklädsel m.m. 073-912 43 31

SÄTERDRÄKT
Alla delar utom skor, Stl. 36-38
Tel. 0760 45 38 38.
PELLETSFÖRRÅD
skruv + brännare ngt defekt.
4000:- eller högstbjudande.
Värmebaronen.
Tel. 0225-524 30

VÄLKOMNA TILL BYLOPPIS
i gamla Dalsbyn onsdag 6:e juni
kl. 10-14. Fika finns att köpa.
LOPPIS Flera gårdar på Domherrevägen lördag 9 juni kl. 10-13.
Välkommen!

Grattis
GRATTIS LINDA, till din
Sjuksköterskeexamen. Du har
jobbat hårt och ambitiöst med
skolan i tre år och förtjänar ett
högt och starkt HURRA! Vi
önskar dig all lycka i framtiden
/ Svärmor och Svärfar.
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!

OBS! FYNDET- ANNONSER kostar 20:-/produkt! Endast privatpersoner kan annonsera här.
Fyndet-annonser skall betalas vid inlämnandet. Skicka annonserna via post eller lämna gärna in manuset direkt.

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

SÄTERBLADET

GÅRDSLOPPIS
I BISPBERG
Kyrka för Fairtrade

16 JUNI 10-15 Följ skyltarna
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ÅRETS
TILLGÄNGLIGHETSMARSCH
äger rum torsdag den 14 juni i Stora Skedvi.
Vi träffas vid TEMPO f.d. ICA kl. 13.30 för en
rundtur i Kyrkbyn. Alla som vill verka för ett
tillgängligt samhälle för alla är välkomna.
DHR och Tillgänglighetsrådet i Säter

DANS plåt & vent

Din lokala rörmokare

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

Kyrka för Fairtrade

Fredag 8 juni
Säters kyrka:
19.00 Fika före sinnesrogudstjänsten.
19.30 Sinnesrogudstjänst. Katarina Engvall,
Marcus Andersson och Sven-Holger Rosenvinge
och husbandet.
Lördag 9 juni
Sjukhuskyrkan/Rotundan, Säter:
10.30 Gudstjänst. Jörgen Dicander och Thomas Bernhardt.
Säters kyrka:
18.00 Musik i försommartid. Corianderkören sjunger in
sommaren under ledning av Thomas Bernhardt.
Pauline Bernhardt, flöjt. Jörgen Dicander.
Fri entré, kollekt.
Söndag 10 juni
Gustafs kyrka:
11.00 Gudstjänst. Sture Lundqvist och Daniel Larsson.
Maria Johansson, sopran.
Stora Skedvi kyrka:
11.00 Gudstjänst. Jörgen Dicander och Thomas Bernhardt.
Pauline Bernhardt, tvärflöjt.
Silvbergs kyrka:
18.00 Musikgudstjänst. Jazz i folk- och viston.
Åsa Nordlund, sång, Daniel Larsson, piano,
Bengt Hansson, saxofon, Bengt Olerås, bas.
Sture Lundqvist. Fri entré, kollekt.
Onsdag 13 juni
Gustafs kyrka:
18.00 Kvällsmässa. Jörgen Dicander och Daniel Larsson.
Minna Heimo, blockflöjt. Gustav Engberg, pianoelev
i Gustafs kyrka, gör sin första uppspelning.
Lördag 16 juni
Sjukhuskyrkan/Rotundan, Säter:
10.30 Musikandakt. Gerd Wichmann.
Thomas Bernhardt, piano. Pauline Bernhardt, flöjt.
Söndag 17 juni
Gustafs kyrka:
11.00 Gudstjänst. Birgitta Lagerqvist och Daniel Larsson.
Linda Hellstrand, sopran och violin.
18.00 ”Fler än fyra körer i Gustafs”. Gustafs socken samlar
sina körer för en festkonsert! Gustafskören, Gustafs
vokalensemble, Vox Gustafiensis, GustAfro, Pärlorna
och Orion. Daniel Larsson. Birgitta Lagerqvist.
Skivsläpp för Jörgen Dicanders påskoriatorium.
Fri entré, kollekt.
Stora Skedvi kyrka:
11.00 Mässa. Sture Lundqvist och Ingeborg Björnbom.

Norrtullsvägen 9, Säter • Tel. 070-679 14 98
Rännor, rör, takstegar, takbryggor, lister, beslag mm.
Hjälper gärna till med andra fastighetsarbeten. Ring och fråga.
Egen skylift och biltransportvagn. Även uthyrning.
F-skatt rotavdrag

På gång 8 juni - 17 juni
Drive in-vigsel & Drive in-dop

Söndag 22 juli i Stora Skedvi.

12.00
Gudstjänst i Stora Skedvi kyrka.
14.00-16.00 på Stora Skedvi Hembygdsgård:
Drive in-vigsel och drive in-dop.
Se separat annons!

Vill du hjälpa till vid gudstjänster?
Då kanske du vill bli kyrkvärd?

Ta möjligheten att hjälpa till i din hemkyrka,
Säter – Stora Skedvi – Gustafs – Silvberg.
En kyrkvärd hjälper till vid gudstjänster, vanligtvis
med att hälsa välkommen, dela ut psalmböcker och
gudstjänstagendor, läsa texter, hjälpa till vid nattvarden och ta upp kollekt. Som kyrkvärd är du värd i
”Guds tjänst” och har som din främsta uppgift att
skapa delaktighet och hemkänsla samt ge ett välkomnande bemötande för gudstjänstdeltagarna i vår
församling.
Att vara kyrkvärd är ett hedersuppdrag. För att kunna utses till kyrkvärd ska du vara döpt och medlem i
Svenska kyrkan. Känner du dig kallad till detta roliga
viktiga uppdrag, kontakta Säterbygdens församling
på telefon 0225-488900 eller via mail saterbygdens.
forsamling@svenskakyrkan.se

Dataskyddsförordningen

Säterbygdens församling välkomnar Dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet
är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda
det förtroende som du som medlem eller anställd,
förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom
att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och
säkert sätt.

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
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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.

AFFÄRSJURIDIK
Lokalt engagemang för global marknad

SÄTERS ADVOKATBYRÅ
Tel 070-525 52 55

Auktoriserad av Sveriges
Begravningsbyråers Förbund

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

Företag skapar välfärd
Den enskilda människans initiativkraft, företagsamhet och ansvarskänsla är grunden
för ekonomiska framsteg.
a Centerpartiet vill att Säters kommun ska ge erforderligt stöd och service till de befintliga företagen som finns i
kommunen och de som vill etablera sig i kommunen

a Den gröna ekonomin med skogen och jorden som bas är ett tillväxtområde där Säters kommun kan inta en
a framträdande position
a Besöksnäringen är en viktig näringslivsgren som bör utvecklas ytterligare i vår kommun
a vill att kommunen fortsätter att stödja lokala arrangemang som förstärker bilden ytterligare
a Centerpartier
av Säter a

a Centerpartiet vill att kommunen fortsätter sitt stöd för att bygga ut bredbandsmöjligheter till alla hushåll
i kommunen
a
a All tillsyn ska ske med samförstånd och dialog
som utgångspunkt

Diskutera gärna med oss vid vår friggebod
eller
ossfriggebod
på sater@centerpartiet.se
Diskutera gärna med
ossmaila
vid vår
eller maila oss på sater@centerpartiet.se

Sune Hemmingsson Hans Johansson
Michael Arvidsson

