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NÄSTA NUMMER utkommer TISDAG 28 APRIL MANUSSTOPP Onsd. 22 april kl 12.00

Måndag-söndag 07–22
Telefon: 0225-122 40
Gussarvsgatan 23, Hedemora

Butiksstyckat kött från lokala gårdar
Djuren växer upp i Stora Skedvi hos Åke Sköns
och Anders Michalesson, slaktas hos
Björn Johansson på Stora Skedvi
gårdsslakteri, sedan finstyckar
vi här i butiken.
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Prata med Daniel om
hur du vill ha ditt kött.
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Allt styckas klart för pannan,
ugnen eller grillen, ett
högklassigt hantverk
av vår styckmästare.
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Från vårt eget kök och delikatessen:
Hemgårdens
rökta skinka

Skagenröra
Heta räkor

14.90:-/ hg

Båda 32.90:-/ hg
Vi använder endast
handskalade räkor
i våra röror.

Priserna gäller t.o.m. V.15.
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Bästa kund!

www.folkansater.se

Vi har nu efter 3 års intensivt och givande samarbete flyttat
till nya lokaler tillsammans med Henningsons Tryckeri AB
i Borlänge. För dig som kund innebär det inga större
förändringar praktiskt.

På grund av Corona-viruset ställs
all verksamhet in tills vidare.
Det går fortfarande bra att kontakta oss
via mail och telefon.

Du når oss på samma telefonnummer och mail som
vanligt. Vi har självklart kvar dina trycksaker, filer och
dokument så vi kan hjälpa dig som vi alltid gjort
med snabba leveranser och hög kvalitet.

För AVHÄMTNING

Du når oss som vanligt på
0225-501 86 eller

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

Måndag - fredag kl. 08-15
Tel. 0225-536 63

info@hammarstryckeri.se

Varma hälsningar och ett fortsatt gott samarbete!
Anders, Carina, Johnny & Ronny

Beställ våra goda

SMÖRGÅSTÅRTOR

ALLT INOM
TAK

Din lokala rörmokare

Kontakta oss för

Med delägarna i

Löparegatan 6, Säter

0225 - 523 33

ALLT INOM och offert
TAK
Tegeltak - Plåttak
Kontakta oss för
kostnadsfritt
hembesök
DIN
LOKALA
TAKFIRMA
och offert
Bandtäckning
- Papptak
Kontakta
oss för kostnadsfritt
Tegeltak - Plåttak
och offert. - m.m.
Bandtäckning - hembesök
Papptak
Taksäkerhet
Taksäkerhet - m.m.

ALLT INOM
Tegeltak - Plåttak
- Bandtäckning
TAK
Papptak - Taksäkerhet m.m.
Följ oss på sociala medier
Alsve Tak AB
alsvetakab

Välkomna till Jessica
0225-523 99 - Ö Långg 6, Säter

RASBO-ÖVERSÄTRA vsf

torsdagen den 23/4 kl.19.00
i Stocksbro bystuga.
Ärenden enligt stadgarna. Styrelsen

Säterbygdens Begravningsbyrå

Följ oss på sociala medier

Kontakta
Alsve oss
Tak ABför alsvetakab
kostnadsfritt
hembesök
Sven-Erik
070-237 00 71
och
offert
Alexander
070-258 52 84

Din personliga begravningsbyrå

www.alsvetak.se
Tegeltak - info@alsvetak.se
Plåttak

www.alsvetak.se • info@alsvetak.se
Sven-Erik 070-237 00 71 • Alexander 070-258 52 84

Vi hjälper Er att skapa en personlig och
minnesvärd begravning. Välkommen till oss.

Bandtäckning - Papptak
Taksäkerhet - m.m.

Kommande nummer av

Skönvik • Säter

ÅRSMÖTE

Ulf Såsser - 070 - 371 32 kostnadsfritt
34
hembesök Ring för att boka tid.
ulf@usror.se

www.gafood.se

Vill du träffa oss så sitter vi i Henningsons lokaler på
Gamla Tunavägen 23 i Borlänge. Eller så träffas vi här
på Kungsvägen 31 efter överenskommelse.

Mail: info@folkansater.se
Tel. 0225-501 58

Följ oss på sociala medier
Alsve Tak AB
alsvetakab

www.alsvetak.se • info@alsvetak.se
Sven-Erik 070-237 00 71 • Alexander 070-258 52 84

Nr 8

Tisdag

www.alsvetak.se • info@alsvetak.se
Sven-Erik 070-237 00 71 • Alexander 070-258 52 84
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28 12
april

Manusstopp
Onsdag 22 april

Tisdag

maj

Manusstop
p
Onsdag
6 maj

Ninnie Nilsson Leif Eriksson Peter Lundkvist Marie Onkka Elis Bergstrand

Gamla Tunavägen 23, Borlänge
annons@hammarstryckeri.se

saterbladet.se

0225-501 86

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

Auktoriserad av Sveriges
Begravningsbyråers Förbund
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FiskBilen!
www.andreasrunesson.se

Annalenas Delikatesser AB
Tel. 070-685 53 51

Fredag 17 april

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 2020!
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.
Kontakta Andreas Runesson för mer information 070 494 00 73.

Säter Torget

kl. 11.00-12.00
St Skedvi Tempo
kl. 12.30-13.00
Gustafs ICA
kl. 13.30-14.30

UTHYRNING MINIGRÄVARE 1,8 ton
Pris: 1700:-/dygn
Transport inom Säters kommun 400:För bokning: 0708-911 672
Hitta oss på Facebook
@minigravisater

INSTÄLLT!

Konstrundan 2020

Vårtider!
Många erbjudanden,
läs mer på

www.lidensmobler.se
Bröderna
Andersson

10%
SÄTER • 0225-59 61 15 • Måndag–fredag 10–18
Lördag 10–15 • www.lidensmobler.se
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På gång i april
Eftersom situationen kring Coronaviruset och Coronavirussjukdomen på, är det i skrivandet stund
oklart vilka evenemang och aktiviteter som kan eller kommer genomföras.
Läs på vår webbplats sater.se eller ring vår kundtjänst: 0225-55000
för information om aktuella aktiviteter.

Coronaviruset
Håll dig uppdaterad!
Informationen förändras

Genom att läsa, titta och lyssna på information från
myndigheterna vet du vad du själv kan göra,
och får veta vad myndigheterna gör och rekommenderar.

Bra källor till information är
www.sater.se samt Säters kommun på Facebook för lokal information.
www.1177.se/dalarna
för regional information om Coronaviruset, covid--19 och vård.
www.krisinformation.se
för samlad information från nationella myndigheter.
Kan du inte ta del av information på Internet kan du ringa det
nationella upplysningsnumret: 11313
För information om kommunens åtgärder, till exempel hjälp att
handla, ring: 0225-55000 för information.

Säters kommun, www.sater.se E-post: kommun@sater.se, tel: 0225-55000

Svårt att hitta information på nätet? Kontakta ditt DigidelCenter på biblioteket för hjälp!
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Säter, den 30 mars 2020

Till församlingsbor i Säterbygdens församling
I går söndag skulle jag ha tagits emot som kyrkoherde i församlingen i Stora Skedvi kyrka.
Det skulle ha varit fest och vi har sedan flera veckor behövt inse att den festen fått skjutas på
framtiden. Efter fredagens besked om ytterligare begränsningar beslutade jag att gudstjänsten
helt skulle ställas in denna söndag. Jag var ändå förbi Stora Skedvi kyrka för att tala med eventuella besökare som inte nåtts av budet. Det var en märklig känsla när klockan blev 11, den
högtidliga gudstjänsten som var planerad skulle ha börjat och istället var kyrkan öde, mörk
och tom. Men kyrkans långa historia omfamnade mig. Den hjälpte mig att tänka på att också
denna tid som just nu känns så oviss, lite skrämmande och dessutom för många av oss långtråkig; också denna tid kommer vi att kunna se tillbaka på som en parentes. När detta är över,
står Stora Skedvi kyrka där troget, väntar på oss och festen kan ta vid.
När jag tillträdde som kyrkoherde för bara några veckor sedan, hade jag aldrig kunnat ana att
jag skulle ställas inför så här många svåra beslut som spridningen av corona-viruset orsakar.
Vi har behövt ställa in en stor del av församlingens verksamheter och vi försöker komma på
vad vi kan göra istället. Många av våra verksamheter innebär dock fysiska möten så det är
problematiskt att inte kunna ses.
Vi som arbetar i Säterbygdens församling förmår i dagsläget inte att vara lika proaktiva som vi
skulle önska, men det innebär inte att vi försvunnit. Vi finns här, våra kontaktuppgifter finns
på vår hemsida och det går alltid bra att höra av sig. Det går bra att kontakta oss för ett telefonsamtal om det känns ensamt men det går också bra att höra av sig om man behöver hjälp med
något. Vi lovar att vi efter bästa förmåga bistår er som tillhör församlingen, i denna svåra tid.
Vårt gudstjänstliv går också på sparlåga, men det pågår ändå! Vi ber i församlingens kyrkor
och ambitionen är att det varje söndag ska firas gudstjänst i åtminstone någon av kyrkorna.
Årets påskfirande blir ovanligt stillsamt, men om det bara utifrån lagar och förordningar är
möjligt kommer det att genomföras. I dagsläget är planen att vi firar påskens gudstjänster som
det är tänkt, om än i förändrade former.
Jag hade aldrig kunnat drömma om att jag som kyrkoherde skulle be någon stanna hemma
och avstå från gudstjänstens gemenskap. Men där är vi idag. Tillhör du en så kallad riskgrupp,
har du förkylningssymptom eller känner du dig osäker så stanna hemma. Lita på att det alltid
finns några få som bär församlingens bön och kontinuitet vidare, tills vi alla kan församlas som
vanligt igen. Må det bli snart!
								 Pehr-Albin Edén, kyrkoherde
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Arkhyttans
kapell

!
!
!

9 april 19:00 Getsemanestund
med nattvard
12 april 08:00 Påskotta
13 april 11:00 Ekumenisk
gudstjänst
19 april 11:00 Gudstjänst på
Skedvigården
26 april 11:00 Nattvardsgudstjänst

!

!

www.arkhyttanskapell.se

Tyskbo med flera byars
vägsamfälligheter håller
ÅRSMÖTE i Stocksbro bystuga
tisdag 28 april kl. 19.00.
Röstlängd finns hos
Björn Johansson.
Välkomna!
Styrelsen

HÅRRESANDE

FRISÖREN

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

STUDENTSKYLT
Tel/Fax 0225-522 80 Mob. 070-661 17 41 Kungsv. 22, Säter
50x70 cm• monterad på pinne

•

Går du i byggtankar?
Kontakta Lars Engström
lars.engstrom@brahus.se
Mobil: 0706-61 17 07

:
0
5
3

Badstugatan 7 - Tel. 502 63

Alla offentliga samlingar
inställda tills
inkl. moms
vidare (pga Coronaviruset).

Över 100 års erfarenhet av husbyggnation

60:-

Beställ skylten STUDENTSKYLT
hos oss!
inkl. moms

50x70 cm monterad på pinne

Ring oss eller
MINISKYLTKOPIA
beställ
direkt
(10x15 cm)
inplastad
med snöre. Enkel att bära med
från vår
hemsida.
runt halsen
under hela dagen!

Info: 0225-55186

:
0
5
3

biblioteket@sater.se

Facebook/satersbibliotek

inkl. moms

Se vårt stora utbud av studentskyltar på

hammarstryckeri.se

60:inkl. moms

Salong på

Kråkvägen 16, Säter.
Helena Olsson

Frisör

Ring för att boka tid

072-718 98 67

- trycksaker - layout - hemsidor
- storformatutskrifter
- på
Se vårt stora
utbud av studentskyltar

Föreningsnytt
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

SKENSHYTTANS BYAMÄN
ÅRSMÖTE tisdag 21 april
kl.16 i Bygdegården.
LUNDGRENS
SOPPLUNCH
Tisdag 14 April
INSTÄLLT!
LUNDGRENS
FILMKVÄLL
Torsdag 16 April
INSTÄLLT!

hammarstryckeri.se

Föreningsnytt
LUNDGRENS
SOPPLUNCH
Tisdag 28 April
INSTÄLLT!

Grattis

VILDA 8 ÅR!
Grattis önskar farmor och farfar

Fyndet
DIVERSE
HJÄLP MED DRAGKEDJOR,
uppfållning, omsömnad, omklädsel m.m. 073 912 43 31

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 i FÖRENINGSNYTT!

Tel. 0225-501 86

MINISKYLTKOPIA
(10x15 cm) inplastad
med snöre. Enkel att bära med
runt halsen under hela dagen!

info@hammarstryckeri.se
www.hammarstryckeri.se
Gamla Tunav. 23, Borlänge 0225-501 86

Gamla Tunavägen 23, 784 36 Borlänge

Fyndet-annonser 30:-/produkt!
Fyndet-annonser med bild 150:-/produkt!
Endast privatpersoner kan annonsera här. Fyndet-annonser skall
betalas vid inlämnandet. Skicka annonserna via post eller lämna
gärna in manuset direkt.

annons@hammarstryckeri.se
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Kyrka för Fairtrade

Onsdag 8 april
Gustafs kyrka
08:00 Morgonbön.
Gustafs kyrka
18:00 Passionsandakt.
Skärtorsdag 9 april
Gustafs kyrka
18:00 Skärtorsdagsmässa.
Stora Skedvi kyrka
18:00 Skärtorsdagsmässa.
Säters kyrka
18:00 Skärtorsdagsmässa.
Långfredag 10 april
Stora Skedvi kyrka
11:00 Långfredagsgudstjänst.
Gustafs kyrka
18:00 Långfredagsgudstjänst
Säters kyrka
18:30 Sinnesrogudstjänst.
Påskdagen söndag 12 april
Gustafs kyrka
11:00 Påskdagsmässa.
Stora Skedvi kyrka
11:00 Påskdagsmässa.
Silvbergs kyrka
14:00 Påskdagsmässa.
Säters kyrka
14:00 Påskdagsmässa.
Annandag påsk måndag 13 april
Arkhyttans kapell
11:00 Ekumenisk gudstjänst.
Gustafs kyrka
18:00 Emmausmässa.
Onsdag 15 april
Gustafs kyrka
18:00 Kvällsmässa.
Lördag 18 april
Gustafs kyrka
18:00 FRAMFLYTTAD! NYTT DATUM KOMMER!
Musik vid helgsmål. Jörgen Dicander och Minna
Heimo. Vox Gustafsiensis, stråkensemble, slagverkare. Sång- och instrumentsolister.
Adiemus - songs of sanctuary av Karl Jenkins.

För aktuella aktiviteter, se vår hemsida:

www.svenskakyrkan.se/saterbygden
Öppettider Församlingsexpeditionen i Säter:
Måndag, tisdag och torsdag 09.00 – 15.00
med lunchstängt 12.00 – 13.00.
Onsdag 13.00 - 15.00. Fredag stängt.

Församlingen har bytt telefonnummer.
Nytt nummer är:

0225 - 29 16 00
Gudstjänster och övriga församlingsaktiviteter, se vår hemsida:

www.svenskakyrkan.se/saterbygden
www.facebook.com/saterbygdensforsamling

På gång 8 april - 29 april
Söndag 19 april
Gustafs kyrka
11:00 Gudstjänst
Stora Skedvi kyrka
11:00 Lokalproducerad gudstjänst.
Säters kyrka
14:00 Gudstjänst.
Onsdag 22 april
Gustafs kyrka
18:00 Aftonmusik.
Torsdag 23 april
Säters kyrka
12:12 Lunchkonsert Orgel 12punkt12
Sopplunchen är inställd.
Lördag 25 april
Silvbergs kyrka
18:00 Musikgudstjänst
Söndag 26 april
Gustafs kyrka
11:00 Gudstjänst.
Stora Skedvi kyrka
11:00 Gudstjänst.
Onsdag 29 april
Gustafs kyrka
18:00 Kvällsmässa.

Viktig information!

Säterbygdens församling utgår från myndigheters
rekommendationer om hur vi ska agera för att begränsa
smittspridningen av corona-viruset.
Därför kan vi behöva ställa in och förändra verksamhet
med kort varsel. Vår hemsida uppdateras efterhand:
www.svenskakyrkan.se/saterbygden

Behöver du någon att prata med?
Behöver du någon att prata med och dela din oro, vardagens
funderingar eller har frågor om kyrkans verksamhet?
Utöver möjligheten till Själavård och enskilda samtal med våra
präster och diakoner utökar vi nu med möjligheten till vardagsnära
samtal för dig som känner behov av att prata en stund.
Är du i behov av ett vardagligt samtal och inte har möjlighet
att ta dig ut är du välkommen att höra av dig på telefon. Vi finns
tillgängliga måndag – fredag kl. 09.00 – 16.00.
Varmt välkommen att kontakta oss:
Katarina Engvall Thunell, Barnledare
Maria Östlund, Fritidsledare
Elias Thunell Engvall, Fritidsledare
Sofia Myrsell, Pedagog

0225-29 16 31
0225-29 16 32
0225-29 16 33
0225-29 16 34

För Själavård och Enskilda samtal kan du som vanligt kontakta
oss präster och diakoner.
Pehr-Albin Edén, kyrkoherde
Marie Blommé, sjukhuspräst
Birgitta Lagerqvist, vik. komminister
Marcus Andersson, diakon
Inga Lundgren Mähler, vik. sjukhusdiakon

0225-29 16 11
0225-29 16 12
0225-19 16 13
0225-29 16 21
0225-49 45 94
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Av kända omständigheter kommer
Säters fvof att skjuta fram årets fiskestämma. Preliminärt hoppas vi att
stämman kan genomföras i slutet av maj.
Tid och plats meddelas senare. /Styrelsen
www.fiskaisater.se

- Rörmokare till Er tjänst i Säter -

Vi ger ett tryggt stöd i en svår stund.
Jour
dygnet runt
alla dagar
Per		

Annis

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

500 16
?

Har du koll på ditt mönsterdjup
- Kom in till oss så mäter vi -

I samarbete med

KÖP 4 NYA

SOMMARDÄCK

hos oss och vi bjuder på 4 liter
spolarvätska.

Erbjudandet gäller så långt lagret räcker.

Välkommen in till oss, Johan, Maria och Ingemar

Öppettider:
Mån-fre 07.00-16.30 • Lunch 12.30-13.30
Kungsvägen 17, Säter • Tel. 0225 - 512 34 • Journr. 070-607 05 88 • www.mostromsdack.se

