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 14 7/8 2018
Gruppförsändelse

NÄSTA NUMMER utkommer TISDAG 21 AUG MANUSSTOPP Tisd. 15 augusti kl 12.00

Erbjudande: Gäller från 7/8-18/8
40:Prinsesstårta 130:-

(ord 170:-)

Vetebullar
olika smaker

(ord 8:-)

Frukt/bär paj

6:-

(ord 50:-)

Fika hos oss
Prinsessbakelse
& kaffe/te

35:- (ord 38:-)

ÖPPETTIDER:
Tisdag - fredag 06.00-17.00
Lördag
06.00-14.00
Söndag-måndag
STÄNGT
Följ oss på Facebook:
Gustafs bröd

Vi har även:
Olika sorters smörgåsar,
sallader, smörgåstårtor,
småbröd, gobitar, limpor,
surdegsbröd.
Allt från egna recept

Välkomna!

Varje lördagmorgon har
vi ett stort
utbud med
olika sorters
frukostfrallor.

Soldatvägen 2, 783 50 Gustafs
Tel. 0243-24 42 80

CENTERPARTIET I SÄTER SER FRAMÅT!
Vi tycker att den kommunala servicen ska finnas i hela Säters kommun
a Det ska finnas äldreboenden tillgängliga i varje kommundel
a Det ska finnas barnomsorg tillgänglig i varje kommundel
a Det ska finnas skolor tillgängliga i varje kommundel
a Det ska finnas räddningstjänst i varje kommundel
a Det ska finnas bredbandsuppkoppling i hela kommunen
a Det ska finnas kollektivtrafik i hela kommunen

Vi ställer inte människor mot varandra
Vi ställer inte kommundelar mot varandra
Hela Säters kommun ska leva
Diskutera gärna med oss vid vår friggebod
eller maila oss på sater@centerpartiet.se
Hans Johansson, kommunalrådskandidat

SÄTERBLADET

Handla och trivs i Säters kommun
BOOSTA HÄLSAN
FÅ PENGAR ÖVER

ulf@usror.se

Handla och trivs i Säters kommun

Söndag 12 augusti kl.14.00:

Lördag 18 augusti

(Entrén öppnar kl. 13.00)

Din lokala rörmokare

Ulf Såsser - 070 - 371 32 34

SÄTERBLADET

Terminstart v34

LÄS MER PÅ EFFEKTSATER.SE

kl.17.00 - 24.00

BARNTEATER

Pettson, Findus och högsta hönset

REVOLUTIONEN I SVEG

1918 var ett omtumlande år på många sätt med svält,
spanska sjukan och oroligheter på många håll. Sverige
skakades av strejker och hungerkravaller och omvärlden
var inte mindre orolig den. I början av maj ägde en händelse rum som kom att kallas revolutionen i Sveg.
Det visade sig så småningom att det hela mest rörde sig
om ett rejält fyllebråk som gick alldeles överstyr och där
t.o.m. skottlossning förekom. Om denna händelse gjorde
Jonas Sima 1972 en i långa stycken tragikomisk och intressant film som också speglar de strömningar som ägde rum
i världen utanför Sveg.
Vi har öppet hus hela kvällen och det är fri entré. Blir det
fullt så repeterar vi filmen kl. 20. Vi kommer också att ha
ytterligare någon film rullande från tiden för 100 år sen.

Välkommen!

SENIORMÄSSA
SÄTERDALEN

SÖNDAGEN DEN 26 AUGUSTI
KL 11.00 - 16.00

NÅGOT FÖR ALLA
30-35 utställare
Prova på Boule & Volleyboll

STORA SCENEN

Linedance ”Coppermine kickers”
Miss
PRO Seniordans
a
Fri
inte
en
m
tré PRO Rockers kl. 14.00 ässan
!

För AVHÄMTNING

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

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

SMÖRGÅSTÅRTOR Skönvik • Säter

Entré: 100:-

När årets upplaga av den Historiska veckan i Säter äger
rum och vi genom diverse arrangemang förflyttar oss
100 år bakåt i tiden, kommer Biografmuseet att visa en
film som handlar om en mycket speciell händelse som
utspelade sig just året 1918, nämligen Jonas Simas film
från 1972 med titeln:

www.gafood.se

Torsdag 9 augusti kl.19.00 visar vi filmen
”Revolutionen i Sveg”. Filmlängd: 45 min.

Inget förköp! Betala i entrén!
Kom i tid så att alla hinner in.
Entré: 100:- för alla över 3 år (som fyllt 3 år)

MER INFO: www.säterdalen.com

www.andreasrunesson.se

Tel 070-669 59 29

Kontakta Andreas Runesson för mer information 070 494 00 73.

Södra-Östra Dalarna

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

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.
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.

Medarr.

Skog med Sjölägen
Nu erbjuder vi hushållsnära
tjänster och serviceinsatser
till medborgarna i Säter.
Vi kommer att utföra all slags städ i
hemmet, inköp och serviceinsatser som
önskas. Vi profilerar oss mot äldre då vi har
en lång erfarenhet i att arbeta mot äldre
och i dennes hem, men vi välkomnar
självklart kunder från alla åldrar.

Säter, 17 ha
Strand mot Stensjön och
Björkljustern, Jakt och Fiske
Reg Fastighetsmäklare
Kenneth Skovshoved

Kontakt tel. 0225-540 50
Mail: cecilia.gustafsson@korttidskliniken.se

Hedemora | 070-654 53 06
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SOMMAREN PÅ STATT!

Badstugatan 7 - Tel. 502 63

Torsdagar kl 19 Bibel och bön
Söndag 12 aug. kl 18
			
Söndag 19 aug. kl 17.30
Söndag 26 aug. kl 11:
			

Mark och lokaler i Säters
kommun

Samling i ”stugan på berget” ovanför kiosken
vid Ljusternbadet. (medtag gärna fika).
Hänvisning till Åsgårdarna, Torkel Sehlin m.fl.
Gudstjänst. Predikan av Jack-Tommy Ardenfors. 		
Info om ICBI.

Vi ger ett tryggt stöd i en svår stund.

Företagare; har du, eller letar du, mark eller lokaler för
verksamhet eller bostadsbyggande?
En del av utbudet kan du se via hemsidan objektvision.se
som är en plattform vi jobbar aktivt med.

Boka Gärna bord.

Jour
dygnet runt
alla dagar

Om du vill sälja eller hyra mark eller lokaler har vi ett kommunavtal
via Objektvision vilket gör det möjligt för dig som företagare att
kostnadsfritt marknadsföra dessa via objektvision.se.

PS. Vi öppnar för lunchservering V. 33

Per		

Väl mött. Vi på Statt!

Annis

BEGRAVNINGSTJÄNST

Läs om hur du går till väga på
sater.se/naringsliv-arbete/starta-foretag/
lokaler-mark/
Vid frågor maila: naring@sater.se

Stor Buffe´under Stampen med traditionell
Svensk Husmanskost. Serveras 11.00-17.00

				 Per Hermansson
NÄRINGSLIV

Kristinegatan 14, 783 30 Säter • 0225 -

500 16

Håll utkik efter nyheter på vår facebooksida
Västra Långgatan 10 • 783 30 Säter satersstadshotell.se • info@satersstadshotell.se • Tel 0225-531 77

Hencha

Säter

Medlemsmöte

Coriandergården. Onsdag 22/8 14.00
- Information om seniormässa, politikerträff, konstlotteri mm
Musik och sång. Hemlig gäst och Säter.
Servering • Lotterier
Välkomna!
Alla pensionärer är välkomna till Öppet Hus Badstugatan 1, onsdagar 10-12

Politiker möter Pensionärer!

Informations- och frågeträff i Säters Folkets Hus
Måndag 27 augusti kl. 18.30
Alla partier är inbjudna!
Alla intresserade är Varmt Välkomna! Ta gärna med frågor!

Säter

Te & Kaffehandel

Liberalerna i Säter arbetar för
en bättre och tryggare skola.
Vi
• vill ha nolltolerans mot mobbning.
• vill ha fler behöriga lärare.
• vill ha mobilfria klassrum i hela kommunen.
• vill ha mer resurser till sociala team

Bryggkaffe (även smaksättning finns), Iskaffe, Te, Iste, Is Chai Latte

Ekologiska Lösviktstéer
Kaffebönor & Malet Kaffe
Böcker, Tarot & Orakelkort

i kommunen

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.

ay:
Take Aw

Choklad mjölkfri & glutenfri

på skolorna.

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

EN NY BUTIK HAR ÖPPNAT I SÄTER!

Cellofankit & Korgar färdiga att ta med.

Hemsidan:
sater.liberalerna.se

Eller välj själv vad du vill ha i ditt kit så slår vi in.

Mail:
sater@liberalerna.se

Vi ligger på Storgatan 15 vid Rådhustorget i Säter | Tel. 076-323 83 18 | Mail: kontakt@hencha.se
Jonna Stenberg

@henchasater | Öppet: Mån-Fre:10-18 Lör:10-16 Sön:11-15 | Välkommen in!

Handla LOKALT
för ett levande
SÄTER!

SÄTERBLADET

Good SÄTER
KÖPSTAD
bye! lokalt
- handla

Handla och trivs i Säters kommun

Hur är läget i Säter?

I ett trevligt hörnkontor på Rådhustorget sitter tre kvinnor som
känner till boendesituationen i Säter bättre än de flesta. Två engagerade mäklare och en assistent som brinner för Säter och sina kunder oavsett om man vill sälja eller köpa bostad. – Att sälja bostäder
i Säter är tacksamt. Marknaden är stabil och många utflyttade väljer
att flytta ”hem” igen, säger Victoria. På min fråga varför många väljer att flytta till Säter svarar Maria att – Säter är en liten och trygg
stad där det mesta finns. Framför allt om man tycker om natur- och
friluftsliv. Här finns skog och mark inpå husknuten och ett rikt föreningsliv, både inom sport och kultur. Skola, barnomsorg, vårdcentral
och tandvård på orten lockar barnfamiljer. Närheten till större städer
gör det möjligt att pendla till arbete på annan ort.

erbjuda Varudeklarerat av hus som ger en trygg försäljning och
köp för både säljare och köpare, berättar Maria. Att bidra till ett levande centrum och ortens utveckling är en annan sak som engagerar.
Svensk Fastighetsförmedling utnyttjar butiker och restauranger i
Säter när det gäller luncher, presentkort, give away´s, och dylikt till
sina kunder. De syns även ofta ute i föreningslivet, t.ex. delade de ut
glass till barnen på fotbollsskolan förra veckan och var representerade på en cykeltävling i våras. Barncancerfonden är en annan hjärtesak. – Vi ger på olika sätt av vårt överskott till denna fond. Ibland
har vi gett av våra provisioner, andra gånger genom lokala tävlingar.
Sist genom bud på ett jättefint pepparkakshus under julskyltningen. Vi
stöder även den lokala ”Walk of Hope”, berättar Victoria.

Det är mest tryck under sommarsäsongen både på köp och sälj. Under vintern är det lugnare. – Vi skulle önska att det var lite mer jämt
fördelat för kundernas skull, säger Maria. Svensk Fastighetsförmedling ligger steget före och jobbar fortlöpande med olika företag som
arbetar med nyproducerade boenden. För bostadsköpare finns
och intresset att flytta hit är stort.

Går ni i köp- eller säljtankar?
Gör ett besök här.

Maria Björkman, mäklare. Ellen Backåkers, ass. och Victoria Ohlsson, mäklare

Vi har glas och kontaktlinser som är
anpassade för din digitala livsstil.
De skyddar dina ögon från
överansträngning när du använder
dator, surfplatta eller mobil.

ok!

dooG
!eyb

Köp
betala för

Barncancerfondens vision är att utrota barncancer –
det är vi stolta över att hjälpa till med. Svensk Fastighetsförmedling har hittills samlat in över 7 miljoner kronor till
fonden. Hjälp oss i kampen – välkommen till vår bobutik i
Säter när du ska sälja din bostad.

VICTORIA OHLSSON
Fastighetsmäklare

Mån-Fre 10-18 • Lör 10-14

Ha-ha! 2

lokal handel

MARIA BJÖRKMAN
Fastighetsmäklare

0225-501 12

Bjud en vän på fika!

Vi ♥

Nyheter under hela sommaren
SÄTERBLADET

Det digitala livet är
tufft för ögonen

Hela Sveriges optiker

Kundservicen är väldigt viktig poänterar Victoria. – Genom att vi har
bemanning på kontoret alla vardagar så är det väldigt enkelt för
kunderna att komma in och träffa oss personligen. Vad som gör oss
lite unika är att vi alltid hjälper till med allt pappersarbete som rör
husköpet, ända fram t.o.m. deklarationen. Vi är ensamma om att

Torggatan 8, Säter • 0225 - 508 29

wow!
!
s
k
n
a
h
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Bye! - handla lokalt

KÖPSTAD SÄTER
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ELLEN BACKÅKERS
Mäklarassistent

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

1

(gäller valfri
varm dryck och
bakverk, hela
augusti, dock
ej 11 augusti).

Var smart Handla lokalt!

Handla och trivs i Säters kommun

-Säterbornas tåg
11 Augusti Säterstampen
Denna dag avgår TURiS från Rådhustorget
11:30 och kör slingan nedan fram till 16:00.
Inga hållplatser, vinka eller tryck på
stoppknappen så stannar TURiS.

See
you!

1

2

loL

L

1= Rådhustorget 2= Salutorget
www.turissater.se

Yes!

turissater.se
facebook.com/turissater/

”lokalt”
har mycket
att erbjuda!

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

Storgatan 4, Säter
076 886 50 00
SÄTERBLADET

Presentkort
för butikerna
os
i stan finns h
Runes ur!

SÄTERBLADET

Good SÄTER
KÖPSTAD

Handla och trivs i Säters kommun

- handla
bye! lokalt

... du hittar det hos Karl Hedin
Det är tveklöst en stor fördel med en komplett byggvaruhandel på
orten. Otaliga är de gånger man saknat skruv, spik, eller bult och
att då slippa åka flera mil för att skaffa detta är mycket värt. Här
hos Karl Hedin finns nu mycket mer än spik. Detta är en välsorterad
byggvaruhandel för inomhus och utomhus med kvalitetsvirke, tak,
vvs, golv, badrum, all tänkbar utrustning för snickaren med funktionella proffskläder, verktyg, färg, ja listan kan göras hur lång som
helst. Söker du någonting så hittar du det på Karl Hedin. Här handlar
både proffs och glada hemmabyggare.

– Vår specialitet är kvalitetsvirke från AB Karl Hedin och färdigmålade längder på virke. En nyhet i butiken är, tryck på arbetskläder,
berättar Janne. Det är efterfrågat och uppskattat av byggfirmorna.
Öppettider vardagar 07-17, lördag och söndag stängt.
Skippa bilturen till annan ort och handla lokalt. Det tjänar alla på.

Här finns kunnig personal att rådfråga om material till ditt byggprojekt, vare sig det gäller nytt badrum, omläggning av tak eller en ny
ytterdörr. Här får du snabbt och enkelt en offert.
Det finns personal ute på brädgården som hjälper dig till rätta,
lastar dina varor i bilen, vagnen eller ordnar med hemleverans.
– Vi får mycket beröm för vår goda service, säger Janne, bygg-objekt-butikssäljare. Kunden kan ringa och beställa byggmaterial på
förmiddagen som plockas ihop av personalen och hämtas upp på
eftermiddagen, eller så ordnar vi leverans direkt hem.
Säter har haft järnhandel i många år och blev AB Karl Hedin år 2012.
Butiken i Säter är ett komplement till den större i Hedemora.

BYG

GFI

Säters personalstyrka.

många modeller

BYGGFIRMAN

See
you!

ok!
Säters Färg Storgatan 9, Säter
0225-500 85 • Vardagar 9.30-18 • Lördag 10-13

Ha-ha!

30%

på
på allt
allt från
från

BYGGFIRMAN

Jabadabado
Jabadabado

TEXTILTRYCK!

L

Yes!
Boka in en behandling i augusti!
Vid bokning ansiktsbehandling 60 min. (675 kr) eller
80 min. (875 kr) får
(275 kr) på köpet.

ni färgning av fransar och bryn

Vid bokning av valfri påfyllning av fransförlängning ingår färgning och plockning av bryn (155 kr).
Boka din tid på www.pausbylinda.se

STORT SORTIMENT AV
FÄRG OCH PENSLAR

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

Välkomna!
Komplett färgavdelning
Vi blandar din kulör

SÄTERBLADET

Paketpris på Gysingesåpa

REA

N

Kontakta oss för prisuppgift.

Bye!

Kvalité & Tradition sedan 1963

RM
A

Snygga arbetskläder
med ditt eget tryck.

wow!

wow! lokalt
- handla

HAndla lokalt det vinner alla på

Handla och trivs i Säters kommun

Våra egendesignade
Säterprodukter!

Vattenkannor

NYHET!

KÖPSTAD SÄTER

SÄTERBLADET

Vasagatan 4, Säter • 0225-500 93

Linda, Stina och Pernilla

Välkomna!

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

www.facebook.com/pausbylinda
SÄTERBLADET

SÄTERBLADET

Ge lokala
handlare en
”chans”

Good
KÖPSTAD
SÄTER

Handla och trivs i Säters kommun
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bye!
- handla
lokalt

Välkommen in till oss på

Handelsbanken Säter
Öppettider:
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

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

Tiderna gäller
från v.23 till v.34

JEANSREA!

Twist &
Tango
ALLA JEANS FRÅN TWIST & TANGO
399kr.

399:-

Ni når oss på telefon 0225 63380 eller dygnet
runt via Handelsbanken direkt 0771-77 88 99

Ett nytt och modernt äldreboende på prästgärdet.
Heltid ska vara norm för alla som jobbar i Säter.

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

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

ETT STARKARE SAMHÄLLE.
ETT TRYGGARE SÄTER.
RÖSTA DEN 9 SEPTEMBER!

S Ä T E R

			

Slutspurt!
Sista chansen på flera kampanjer och sommarrean
Specialpris på kontinentalsängarna Birka och Sirius

Bäddmadrass på köpet till
alla sängar, 15 % på alla
sängtillbehör

Dyna på köpet till
Zigzag stol och pall

6:e stolen på köpet vid köp
av bord och stolar,
20 % på sängsortimentet

SÄTER • 0225-59 61 15 • Måndag–fredag 10–18
Lördag 10–15 • Lördagsstängt v.25-32
SÄTERBLADET

15 % på Dining,
1500 kr rabatt per sittplats
(soffor och fåtöljer med pall)

10 % på ordinarie pris

www.lidensmobler.se

Välkommen med på
årets församlingsresa!
Söndagen den 2 september ordnar Säterbygdens
församling en bussresa som går till silverstaden
Sala. Vi besöker Sala Silvergruva. En guidad tur
i gruvan, lunch och kaffe i värdshuset och därefter ett besök på gruvmuseet och lite tid för egen
utforskning innan hemresa.

Fika g
vårt fin ärna i
a café!

Resan kostar 350 kr och betalas på bussen.
Vill du åka med? Anmäl dig till församlingsexpeditionen på tel. 0225-48 89 00 eller skicka ett mejl till
saterbygdensforsamling@svenskakyrkan.se. Skickar
du mejl eller lämnar ett meddelande på svararen så
vill vi veta, namn, telefonnummer och eventuella
allergier samt att det gäller församlingsresan.

GUSTAFS • Tel 0243-24 00 97

Busshållsplats finns nära oss.

Anmälan senast den 19 augusti.
Max 44 platser och det är först till kvarn…

En lokalförankrad hjälporganisation i Dalarna

Avresa från församlingsgården
i Gustafs den 2 september kl. 08.30
och vi beräknas vara tillbaka
i Gustafs till ca. kl. 16.00.

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

Varmt välkommen
Marcus Andersson,
diakon/enhetschef

som bland annat hjälper till i östeuropa.
Välkomna!
Öppet:

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

SÄTERBLADET
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Stora Skedvi Hembygdsgård

Säsongsavslutning på

Säterbygdens Begravningsbyrå

Söndag 12 augusti från klockan 13.00

örsta start

. Alla som
onlig och
alla deltagaDe yngsta
de på ålder.

•

•

•

100 årMinnen från 60-talets Skedviträffar, bildvisning och allsång
Tema:
Öppna muséer och kaffeservering kl. 12.00 - 17.00.

•

Orienteringskafé med fokus på 10-mila 29/4 kl 15:00.
Ta med kartor, foton och andra minnen från 10-milaskogen!
Nationaldagsfirande 6/6, klädparad med uppvisning av
tidiga klubbkläder
Midsommarafton, bindning av blomster och resning av
midsommarstång på hembygdsgården. Invigning av utställning ”SSIK:s idrottshistoria” och som pågår till och
med 12 augusti 2018
Naturpass 100 kontroller i Skedvibygden under majseptember
Skedvipaddeln 30/6 kl15.00, mål och start Hembygdsgården

Tis 18.00 Mjukyoga
Tis 19.30 Forrest-yoga; avancerat pass
Ons 16.30 Forrest-yoga; nybörjare och fortsättare
Fre 7.30 Forrest-yoga; fortsättare
Sön 19.00 Forrest-yoga; nybörjare och fortsättare
Sön 20.00 Yin-yoga/yoga nidra
Priser och bokning på webbplatsen

Nybörjarkurs med Linnea

Så ni är välkomna in till oss så berättar vi mer
hur det går till.

Fri entré. Varmt välkomna hälsar Stora Skedvi Hembygdsförening

n 7/5 kl 18:00
ongen.

Yoga med Helena

Vi hjälper er med dokumentbevakning och förvaring
av testamenten, gåvohandlingar, samt livsarkivet.

STORA SKEDVI IK SOFF
•

YOGA I SÄTER

Din personliga begravningsbyrå

er 2018 och 100 års jubileum!

sen på

Handla och trivs i Säters kommun

Börja från början och få Forrest-yogans grunder
Tors 18.00-19.00, 6 gånger, 750 kr
Kursstart 23/8
Anmälan: helena@yogaisater.com eller 072-303 76 76

Mindfulness med Ingrid

Skedvilunken 2018 Gå, lunka eller löp

00 i Kyrkbyn.

Mindre stress; mer fokus, harmoni och
närvaro med mindfulness
Ons 18.30-20.00, 10 gånger. Kursstart 5/9
Begränsat antal platser
Information och anmälan:
E-post: byingwela@gmail.com
Mobil: 070-644 21 25

Måndag 13 augusti Direktanmälan vid Hembygdsgården i Kyrkbyn Stora Skedvi kl. 17.00

året.
t.

Banor: 1 km, 2 km, 4,5 km och 8,2 km. Startavgift 100:- Ungdom t.o.m. 17 år 50 :-

Utförlig information på Facebook och hemsidan.

are.
en på
xen.

TERRÄNGSERIE HÖSTEN 2018

entering, MTBO, friidrott och terränglöpning för nybörjaren, motionären, eliten och
så ansvarar vi för motionsspår på Kyrkberget samt skridspår i Kyrkbyn, Fäggeby och

24/8, 31/8, 7/9, 14/9, 21/9. Stora Skedvi vid grillplatsen
på elljusspåret. Anmälan från kl.18.00. OBS! Kom i tid för
DER, FUNKTIONÄR OCH/ELLER LEDARE SÅ KAN VI
M AKTIVITET UNDER VÅRT
100 ÅRS JUBILEUM 2018!
registrering.
Första start är kl. 18.30.

tartgroparna så håll koll på:
å Facebook: Stora Skedvi IK SOFF - Skidor Orientering Friidrott

Hemsida: http://idrottonline.se/StoraSkedviIKSOFF

Kundaliniyoga med Jessica

FRIIDROTT från 12 år, ons kl 18.00 i Säter Start 15 aug.

Stärkande för kropp och själ
Sön 17.00-18.30. Kursstart 26/8
Passar alla, nybörjare som erfarna
Info och anmälan: Jessica Olofsson 076-809 06 00

Auktoriserad av Sveriges
Begravningsbyråers Förbund

MOTIONSTRÄNING

på elljusspåret, torsdagar kl 18.00. Start 16 aug.

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

Stora Skedvi IK SOFF - Skidor Orientering Friidrott

YOGAISATER.COM
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Tisda

Annonsera i

nästa nummer!

I år kommer utgivningarna
på TISDAGAR
Manusstopp är på onsdagar

Nr 15

Tisdag

21
Augusti

Manusstopp
Onsdag 15 augusti

4

ber
pteusm
p
p
SeM
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ag 29

Onsd

Miljöpartiet de gröna i Säter går till val för ett ekologiskt,
socialt och ekonomiskt hållbart Säter.

7
Nr 1

g
Tisda

18

Vår vision för Säter är:

ber
pteusm
pp
SeM
to
s
an
er

Kungsvägen 31, Säter

0225-501 86

annons@hammarstryckeri.se • saterbladet.se • hammarstryckeri.se

b

eptem

g 12 s

Onsda

•

Ett Säter som tar stora steg för omställning till ett fossilfritt samhälle.

•

Ett Säter som skyddar den biologiska mångfalden.

•

Ett Säter som står upp för alla människors lika värde.

•

Ett Säter som satsar på kulturen och välkomnar nya kulturyttringar.

•

Ett Säter där skolan ser till varje enskild elevs förutsättningar.

•

Ett Säter där kommunen är en attraktiv arbetsgivare.

Magnus Gabrielson
Kandidat till fullmäktige i
Säter

Besök vår hemsida mp.se/sater eller på Facebook @miljopartietsater
SÄTER

SÄTERBLADET

Handla och trivs i Säters kommun

SÄTERBLADET
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Arkhyttans
kapell

I höst blir det dags igen för

BARNKÖR
BARNKÖR

Skaffa åskskydd!

Går du i årskurs
1-61-6 och
har
lust att sjunga
Går du i årskurs
och har lust
att sjunga
ha roligt tillsammans?
och haDåoch
roligt
tillsammans?
ser vi fram emot att träffas!
Då ser vi fram emot att träffas!
Måndag : Säter

Tisdag : Stora Skedvi

Onsdag : Gustafs

Coriandergården
Församlingsgården
Vi börjar
vecka Församlingshemmet
36
och det blir
NYA tider:
14.45 - 15.15 Fika
14.15 - 14.45 Fika
14.00 - 14.30 Fika
- 15.45 Sång
14.30 - 15.30 Sång
Gustafs 15.15 - 16.15 Sång 14.45Säter
Stora Skedvi
Församlingsgården
Coriandergården Församlingshemmet
Kontakt
Tisdag
Tisdag
Onsdag
kl. 14.00-15.00
kl. 16.00-17.00
kl. 14.30-15.30
Information och anmälan:
Fikar gör vi tillsammans med miniorerna och juniorerna.

Elias Engvall
0243 - 488970
elias.engvall@svenskakyrkan.se

Esther Schwarzrock
072 - 5479504
esther.schwarzrock@svenskakyrkan.se

Esther Schwarzrock

tel: 0225-48 89 18
sms: 072-547 95 04
esther.schwarzrock@svenskakyrkan.se

••••
Anne Jansson

0225-523

33

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

Fyndet
SÄLJES
AKVARIUM Komplett med
lysramp, pump, filter och grus.
80x35x40.
Tel. 070 535 04 40
BALKONG/UTERUMSMATTA
Grön, plastad undersida.
1 st. 4,95 m x 2,90 m 500:1 st. 3,75 m x 1,10 m 300:- ej
använd. Tel. 070 605 05 62

GUNNEBOSTÄNGSEL
11,40 m x 1,80 m 500:Tel. 070 605 05 62
SALOONDÖRRAR
120 x 56 cm 2 st. i furu 250:Tel. 070 605 05 62
UTOMBORDARE ”Aresmides”
3,9. 1500:- (för vanlig roddbåt)
Tel. 073 625 65 15

DIVERSE

VARMGARAGE önskas hyra.
Tel. 070 542 22 25
HJÄLP MED Dragkedjor, uppfållning, omsömnad, omklädsel
mm. Tel. 073 912 43 31





!!

HÅRRESANDE

FRISÖREN

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

Salong på

(Din försäkring täcker troligtvis endast
ca 50% eller mindre, efter 5 år med
åldersavdrag och självrisk).

Kråkvägen 16, Säter.
Helena Olsson

Frisör

Ring för att boka tid

072-718 98 67

Kontakta:
Kyrka för Fairtrade

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 saterbladet.se

Fyndet



modem, kyl/sval, värmepumpar
och annan elektronisk utrustning.

et

Lars Engström



Du kan skydda dig och ditt hus från
åska samt känsliga saker som t ex

Vi tillför en extra dimension

Tr

12 augusti 11:00 Vikarbydagen

19 augusti 11:00 Andakt på
Skedvigården

Skydda dig och din inkommande el mot åska!

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

h
ygg

!

Kyrka för Fairtrade

Fyndet

Fyndet

FLYTTLOPPIS Åsgränd 5, Säter
11 och 12 augusti kl. 10.00-15.00.
Möbler, lampor, husgeråd, leksaker, akvarium, kläder, bilprylar,
däck mm

LOPPIS i Skogsparken, Säter,
11 augusti kl. 10.00-14.00. Kläder,
barnartiklar, möbler mm. Fika
finns att köpa! Kontant/Swish

LOG-LOPPIS I SKENSHYTTAN 11 och 12 aug. + 18 och
19 aug. Pinnsoffa omålad trä,
dubbelsäng + barnsäng + madrasser, diskho, bänk, bords- marmorskivor, plåtskåp, träämnen
till golvklockor, 2 garageportar á
2,40 x 1,20. Div. gamla och nya
fönster, flyttkartonger. Tel. 070
232 32 60

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

BOENDE SÖKES 63-årig kvinna
med ordnad ekonomi söker stor
1:a, 2 r.o.k. eller liten stuga i Säter
med omnejd.
Tel. 073 108 75 27

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!

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

Fredag 10 augusti
Stora Skedvi kyrka:
19.00 Fika före sinnesrogudstjänsten.
19.30 Sinnesrogudstjänst. Marcus Andersson och
Katarina Engvall.
Säters kyrka:
19.00 Konsert. ”Här är jag hemma – poesi och musik”.
En stilla afton med bröderna Mats och Gunnar Dahlborg. Ett samarrangemang med Säters kommuns
kulturförvaltning. Entré.
Lördag 11 augusti
Sjukhuskyrkan/Rotundan:
10.30 Gudstjänst. Gerd Wichmann och Ingeborg Björnbom.
Rådhusets bakgård, V. Långgatan 7, Säter
12.00 Gammaldags gudstjänst. Marie Blommé och
Ingeborg Björnbom. En del av Säterstampen.
Säters kyrka:
14.30 och
15.45 Romanskonsert. Elisabeth Hellström, sång och
Maria Kihlgren, piano. Ett arrangemang av Kulturföreningen Säterstampen.
Coriandergården
15.00 Föreläsning. Gunnela Björk över ”Demokratin,
rösträtten och Kata Dalström”. Ett samarrangemang
med Säters kommuns kulturförvaltning. En del av
Säterstampen.

Vill du samtala om TRO och LIV?
Öppen samtalsgrupp.
Måndagar jämna veckor kl. 18.00 – 20.00
i Coriandergården.
Kontakt: Gerd Wichmann, tel. 0225-488912
e-post: gerd.wichmann@svenskakyrkan.se

På gång 10 augusti - 20 augusti
Söndag 12 augusti
Gustafs kyrka:
11.00 Gudstjänst. Jörgen Dicander och Ingeborg Björnbom.
Stora Skedvi hembygdsgård
11.00 Friluftsgudstjänst.
Marie Blommé och Esther Schwarzrock.
Silvbergs kyrka:
18.00 Musikgudstjänst. Marie Blommé och
Ingeborg Björnbom.
Medverkar gör Clara Heinemann, harpa och
Lotta wan der Pool, klarinett. Fri entré,
kollekt till musikverksamheten i Silvbergs kyrka.
Tisdag 14 augusti
Säters kyrka kyrka:
18.00 Kyrkan mitt i Byn. Visning av kyrkan.
Guider Jan Bodin och Göte Widström.
Säters hembygdsförening.
En del av Historiska veckan.
Onsdag 15 augusti
Fågelsången:
15.00 Gudstjänst. Gerd Wichmann och Jean Larsson.
Söndag 19 augusti
Säters kyrka:
11.00 Mässa. Marie Blommé och Ingeborg Björnbom.
Stora Skedvi kyrka:
11.00 Gudstjänst. Gerd Wichmann och Elisabeth Roslund.
Gustafs kyrka:
18.00 Gudstjänst. Marie Blommé och Ingeborg Björnbom.
Måndag 20 augusti
Coriandergården, Säter:
18.00 Samtalsgrupp om ”Tro och liv” i Coriandergården,
Coriandersalen. Diakon Gerd Wichmann.

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

SÄTERBLADET
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Historisk
vecka
5–19 augusti 2018 i Säter med omnejd
11 AUGUSTI kl 11.00–16.00

SÄTERSTAMPEN
Säter kliver 100 år bakåt i tiden bland gårdarna, på

gatorna och i vimlet med hästar, sång, musik, dans och
skådespel. Här bjuder handlare från när och fjärran ut sina
hantverksprodukter, matvaror och inläggningar, glödstekt
sill, knäckäpplen och kolbullar, luffarslöjd och lotterier.

17 AUGUSTI kl 20.00

ÖSTRA SILVBERG
Under bar himmel och vid eldars sken njuter vi av gruppen
JAERV som sjunger och spelar folkmusik med influenser
från pop och jazz. Deras vackra arrangemang av vokal och
instrumental nordisk folkmusik, skapar en unik klang och har
gjort dem kända för sina medryckande livekonserter.

Öppna
muséer
Åsgårdarna
Mentalvårdsmuséet
Biografmuseet
St Skedvi
hembygdsgård

Mer musik
Swede Hollow
Mats och Gunnar
Dalborg
Kvartetten Ta Ton

För barn

Musikläger
Återbruksverkstad
Lekar och trolleri
Häst och vagn
TURiS

Vandringar
i Lodstöparbo,
till fäbodskogen,
i Säter och
i Bispberg

Föredrag
Arkhyttans
kraftstation 100 år
Kata Dalström
Säters kyrka
Boksläpp!

Utställningar

Skönviksdagen
Vandringar ovan och
under jord, föredrag och
utställning om Säters
sjukhus historia

Programmet finns på biblioteket, turistbyrån, sater.se
saterstampen.se och facebook: Säters kommun kultur
Arrangörer:

Huvudsponsorer:
SÄTER

Säters
Hembygdsförening

Textilt återbruk,
Säters Hembygdsförening 100 år,
Provisorisk sjuksal i
Brännvinskällaren

Biljetter:

Säters bibliotek
0225-551 86
Visit Dalarna
0771-62 62 62

