SÄTERBLADET

Handla och trivs i Säters kommun

Ansvarig utgivare: Hammars Tryckeri
Nr 10 27/5 2020
Gamla Tunav. 23, 784 36 Borlänge - Tel. 0225-501 86 Gruppförsändelse
annons@hammarstryckeri.se

Vi serverar lunch på
Golfrestaurangen
kl. 11-15

Fullständiga rättigheter

Nyhet!

NÄSTA NUMMER utkommer TISDAG 16 JUNI MANUSSTOPP ONSDAG. 10 juni kl 12.00

Vi öppnar Dalstugan igen lördag 6 juni.
Se öppettider, hur det blir med våra evenemang m.m.
på vår hemsida: WWW.SÄTERDALEN.COM

Beställ via:
onlinepizza.se
eller foodora.se
Fri hemkörning i Säter
Athena har
ordinarie
öppettider.

Gustafsdagarna
är INSTÄLLDA sommaren 2020

0225-508 18 WWW.ATHENASÄTER.SE BOKA BORD!

p.g.a. den pågående Coronapandemin.
Följ oss på Facebook:
www.facebook.com/gustafsdagarna
Föreningen Gustafsdagarna

Se hit alla pensionärer!
Vill du ha någon att prata med i Coronatider?
PRO Säter bemannar sin exp. från 26 maj, tisdagar
och torsdagar mellan kl 15.00 till 17.00 på telefon
0225-501 04. Du kan ringa om vad som helst.
Ha koll på vår hemsida: pro.se/sater eller titta på
anslagstavlan vid fönstret i lokalen på Badstugatan 1.
Vi planerar för att starta stavgång
samt några andra utomhusaktiviteter.
Vill du byta in Trippelskraplotter
eller ha nya, ring exp. så kommer
vi överrens hur vi hanterar det.

Säter

Har du ideér
om vilka utomhusaktiviteter vi skulle
kunna genomföra i
mindre grupper?
Övriga önskemål?
Hör av dig på
0225-501 04.
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För AVHÄMTNING

www.gafood.se

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

Måndag - fredag kl. 08-15
Tel. 0225-536 63
Beställ våra goda

SMÖRGÅSTÅRTOR

Beställ skylten hos oss!

Skönvik • Säter

Ring oss ellerinbeställ
kl. moms
direkt från vår hemsida.

STUDENTSKYLT

inkl. moms

350:inkl. moms

Kommande nummer av

Nr 11

Tisdag

16

60:inkl. moms

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

juni

Manusstopp
Onsdag 10 juni

med snöre. Enkel att bära med
runt halsen under hela dagen!

Se vårt stora utbud
Se vårt av
stora studentskyltar
utbud av studentskyltar på på
hammarstryckeri.se

Gamla Tunavägen 23, Borlänge
annons@hammarstryckeri.se

saterbladet.se

hammarstryckeri.se

0225-501 86

Fyndet
SKÄNKES

SVART PIANO CH Billberg,
SKÄNKES mot avhämtning
(Magnilbo).
Tel. 070 648 15 23 Lena

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.

SÄLJES
DAMCYKEL Crescent 3-vxl, röd.
Korg, hjälm. (Nyskick)
Nypris: 6300:- Nu: 3.200:Tel. 073 060 69 51

Priser ser du här bredvid eller på saterbladet.se

Föreningsrådet
BYVANDRING I SILVBERGS
LÖVÅSEN INSTÄLLD
Silvbergs hembygdsförening ställer in den planerade byvandringen
i Silvbergs Lövåsen den 13/6 på
grund av Coronasituationen. Vid
frågor kontakta Gunnar Dicander
0706-39 09 65.

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!

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.

Tel. 0225-501 86

60:-

50x70 cm monterad på pinne

Gamla Tunavägen 23, 784 36 Borlänge

Fyndet
DIVERSE
HJÄLP med DRAGKEDJOR,
uppfållning, omsömnad,
omklädsel m.m. 073 912 43 31
LOPPIS I SKOGSPARKEN
SÄTER! Välkommen på loppis i
Skogsparken Säter 6 Juni kl 10-14.
Det mesta finns att fynda bla barnartiklar, kläder, möbler mm. Vill
man vara med och sälja, hör av er
till Barbro 070-526 39 42 annars är
det bara att komma förbi!
PYTTELITE VÄXTER
PREMIÄR 30 maj kl. 10.00
I år kraftigt reducerat (Coronatider). Endast vägförsäljning under
sommaren. Självbetjäning. Kontant
betalning i burk. Bispberg 209.
Försäljning av perenner, kultur-växter, dahlior mm. Gratis
utdelning av: ”Leksandslök”,
”Rönnäs”bondböna och gråärten
”Märta” så långt lagret räcker från
kl. 10 den 30 maj. Välkommen!
MATTRASOR BORTSKÄNKES
Tel 073 061 90 81
Anneli Kyed
Lekattvägen 2
783 31 Säter
GATULOPPIS
Lördag 30 maj kl. 10-14 på mysiga
Bygatan i Säter. (Inställt vid regn)

annons@hammarstryckeri.se
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Din lokala redovisningsbyrå
Maria Eriksson, 070-799 40 46
Mail: me4u.maria@gmail.com
www.me4u.se

!
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Arkhyttans
kapell

31 maj 18:00 ”Kväll i kapell”
- en stund för krafthämtning och sinnesro

Löparegatan 6, Säter

7 juni 11:00 Bibel & bön, planering
för uppdateringar kring våra samlingar se Facebook och hemsida
arkhyttanskapell.se

Ring för att boka tid.

0225 - 523 33

Din lokala rörmokare

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

ALLT INOM
TAK
Kontakta oss för
kostnadsfritt hembesök
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.

Ansök
8 juni

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

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

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

Pengar till projekt
Har din förening en projektidé som ni vill förverkliga i Avesta, Hedemora
eller Säters kommun? Ta chansen och sök pengar från oss.
Nästa ansökningsdatum är den 8 juni. På vår hemsida hittar du våra
riktlinjer och fyller i din ansökan.
Vi satsar på våra unga, idrott, kultur, utbildning och annat som gör vår bygd
till en bra och trevlig plats att bo på. 2019 gav vi tillbaka över 3 miljoner
kronor i sponsring och projektpengar.
Tillsammans gör vi samhällsnytta för alla som bor här och bidrar till en
positiv utveckling i Södra Dalarna.

TEL 0225-358 00 | WWW.SODRADALARNASSPARBANK.SE
Annonsmanus för Säterbladet lämnas till:
Hammars Tryckeri, Gamla Tunavägen 23
784 36 Borlänge 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.

Bandtäckning - Papptak
Taksäkerhet - m.m.
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 8

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

Går du i byggtankar?
Kontakta Lars Engström
lars.engstrom@brahus.se
Mobil: 0706-61 17 07
Över 100 års erfarenhet av husbyggnation

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

UTHYRNING MINIGRÄVARE 1,8 ton
Pris: 1700:-/dygn. Transport
inom Säters kommun 400:Tel: 0708-911 672
@minigravisater
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- Vi har mycket att erbjuda FJÄRIL i Säter

Vi tar swish.

din lokala blomsterbutik
Söker du någonting speciellt till din

Våren är här - hos oss

hittar du allt för cyklingen!

trädgård eller blomsterplantering?
Säg till så beställer jag hem.

Allt från
elcyklar till
MTB!

Glöm inte beställa
blommor till Mors Dag
Vi har gratis hemleverans i Säter!
Kristinegatan 5, Säter Tel. 070-634 11 45
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Smycka mor med

Välkomna in till oss så hjälper vi
dig att hitta rätt cykel för just DIG!

Öppet:
Vardagar 09-17
Lördagar 10-14
Verkstadsg. 4, Säter - 0225-525 80
www.cykelomotor.se

Nu i butiken!

Populära och supersköna
sneakers från POLECAT

649:-

pärlor från EDBLAD

Gäller t.o.m. 2/5 2020

Dam, svart, vit, gul, stl. 36-41
Herr, svart stl. 42-46

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

SÄTERBLADET

Måndag-fredag 10-18
Lunchstängt 13-13.45
Lördag 10-14

Tel. 0225-514 04
Vasagatan 6, SÄTER
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- Vi har mycket att erbjuda Behov av
RENOVERING • OMBYGGNAD • TILLBYGGNAD
Kontakta

Sedan 1986

Tel. 070-892 22 91 076-044 13 43

Hos oss hittar ni
färgen till era
utomhusprojekt!
Välkomna in!

SALUHALL RESTAURANG
FABRIKSFÖRSÄLJNING SKEDVI BRÖD
Öppettider tis-fre 10-18, lör 10-16
Restaurangen serverar lunch tis-lör
11-15. Kvällsöppet fredagar från kl 18.
Även takeaway. Boka gärna ditt bord på
tel 076-116 02 00. Varmt välkommen.
kulinariet.se | skedvibrod.se | Landsvägen 38, Stora Skedvi | 0225-270 075

Kvalité & Tradition sedan 1963

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

Specialvisning?

Specialvisning?

Även om du verkligen vill flytta, är det förstås inte läge a
trängas på bostadsvisningar just nu. Men du – vi kan hjälpa
Även
du ordna
verkligenalla
vill flytta,
detvisningar.
förstås inte läge
att enskilda visninga
Viom
kan
typerär av
Såväl
trängas på
bostadsvisningar
just nu.
Men
du – vi kan
hjälpa
dig! Och vi anpas
plats
som visningar
via
mobilen
och
datorn.
Vi kan ordna alla typer av visningar. Såväl enskilda visningar på
både
efter
som
dig och vad situatio
platsoss
som förstås,
visningar via
mobilen
ochvad
datorn.
Ochpassar
vi anpassar
oss förstås,
efter lösning
vad som passar
dig och
situationen
kräver.både
Vilken
är bäst
för vad
dig?
Hör av dig till våra mä

kräver. Vilken lösning är bäst för dig? Hör av dig till våra mäklare!

Vialltid
finns
alltid
nära
Vi finns
nära
till hands.

till hands.

Fastighetsbyrån Säter fastighetsbyran.com/sater
Fastighetsbyrån Orten
0225-524 62 / sater@fastighetsbyran.com

fastighetsbyran.com/orten / XXX–XXX XX XX / orten@fastighetsbyran.se

Fastighetsbyrån Orten

SÄTERBLADET
fastighetsbyran.com/orten / XXX–XXX XX
XX / orten@fastighetsbyran
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- Vi har mycket att erbjuda -

Presentkort
är en uppskattad

Försommar = flaggtider

examens-/studentpresent.
Kom in till oss så gör vi en
plan för din utbildning.

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

www.trafikcenter.nu

För Er och vår säkerhet

jobbar vi med munskydd och
engångshandskar i undersökningsrummet. Be om en ensamtid vid
tidsbesällning om du vill vara själv
i butiken. Välkommen till

Välkommen till

Hos oss hittar du flaggor, vimplar,
fasadflaggor och dalaflaggan.
Från 55 kr.
Säter Jönseriksv. 2 SÄTER • 0225-529 60
Öppettider: Vardagar 07.00-17.00 • Lördagar stängt

Tel. 0225-501 12 Öppet: Vardagar 10-18
Följ oss på Instagram och Facebook

Komplett färgavdelning
Vi blandar din kulör

Tid för utemöbler!
Välkommen till vår inspirerande utställningar med klassikerna från Grythyttan
och vår nya leverantör Brafab. Snabba leveranstider även på beställningsvaror.

Aktuella erbjudanden Vi har många erbjudanden både i butik och på webb. Alla listas
på www.lidensmobler.se/kampanjer
SÄTER • 0225-59 61 15 • Måndag–fredag 10–18
Lördag 10–15 • www.lidensmobler.se
SÄTERBLADET
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Säters fvof:s fiskestämma 2020 …
kommer inte att bli som vanligt.
Vi tar höjd för rådande epidemi.
Glest utplacerade sittplatser och bordsservering är vad som gäller på mötet.
När: idag onsdag 27 maj klockan 18:00
Var: Coriandergården
Dagordning: förutom sedvanliga möteshandlingar kommer
vi att diskutera biotopförbättringar och erbjudandet om att handleda sommarjobbare på 		
uppdrag av kommunen.
Frågor: Ulf Ljusteräng 070-542 67 75.
Välkomna!

Aetherius
fotvård
f.d. fotvården på Falu lasarett
Boka medicinsk fotvård i Ages kiosk.
Fotvård - Gym - Spinningevent

Välkommen med din bokning!
Ann-Louise Westbom • 070-693 68 53

annlouise@aetherius.se •

Vi ger ett tryggt stöd i en svår stund.

OBS Ny tid och plats för kyrkofullmäktigesammanträdet i
Säterbygdens församling.
Nytt datum för sammanträder 3 juni 2020 kl. 18.30
ej den 20 maj 2020 kl. 18.30
Nomineringsgrupperna samlas kl. 18.00.
Plats: Gustafs församlingsgård ej Säters kyrka.
Av respekt för smittorisken i den pågående Corona-pandemin kommer dock Kyrkofullmäktige att
sammanträda med så kallad reducerad närvaro.
Reducerad närvaro betyder att inte samtliga ledamöter kallas. Dock kallas så många att giltiga beslut
kan fattas.
Respektive nomineringsgrupp utser ledamöter till
just detta möte med det antal som säkerställer den
parlamentariska fördelningen; det vill säga i proportion med valresultatet.
Kyrkofullmäktiges möte är enligt kyrkoordningen
offentliga. På församlingens hemsida kommer att finnas en länk för den som vill följa mötet via internet.
Församlingsgården är öppen för den som behöver
vara fysiskt på plats men på grund av smittorisken
vädjar jag att intresserade i första hand använder den
digitala tjänsten på hemsidan.
Löpande information angående bestämmelser och
rekommendationer som gäller den pågående pandemin finns på församlingens hemsida.
Vi hoppas att kyrkofullmäktiges höstmöte den 21
oktober kommer att kunna hållas med en fulltalig
skara ledamöter.
Vänligen
För Säterbygdens församling
Erland Nydén
Kyrkofullmäktiges ordförande

www.aetherius.se

Jour
dygnet runt
alla dagar
Per		

Annis

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

500 16

HUR SNABB ÄR DU I LABYRINTEN?
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Varmt välkomna önskar Säterbygdens OK!
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Källberget-Morns

MATTRASOR

ÅRSMÖTE tisdagen den 9 juni
kl. 19.00 hos M. Hjälm.
Välkomna hälsar styrelsen!

säljes på torget, Säter
Torsdag 28 maj kl 17-18
Tel. 070-685 53 51

samfällighetsförening

men till

Välkom

Vi
St.kommer
Skedvitill
Vi kommer
till
Malung,
OKQ8
Tempo
Malung,
torsdag OKQ8
16/1
Onsdag
27/5
torsdag
16/1
kl. 15–18
kl.
15–18
Kl 15-18

Säter
Parkering
Willys
Torsdag 28/5
Kl 15-18

Tel. 0243 24 44 24, Industrivägen 12, Gustafs

Lokalproducerad bygg- och ramlist
av prima nedtorkat virke.

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

Fredag 29 maj

Gustafs
Din X
Fredag 29/5
Kl 11-13

Säter Torget

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

Boka gratis hembesök
Boka gratis hembesök
på 070-336 27 93.
på 070-336 27 93.
40 trisslotter

- Rörmokare till Er tjänst i Säter Tel. 070 377 46 10

Säterbygdens Begravningsbyrå

Ävuddsvägen 2, 785 61 Djurås | Tel. 0241-101 16
Ävuddsvägen 2, 785 61 Djurås | Tel. 0241-101 16

vid40
betr
stäiss
llning
lott
aver
kök
vid
(föbe
r mi
stä
nslln
t 25
ing
.00
av0:kö
)k
(för minst 25.000:)

www.andreasrunesson.se

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

Ninnie Nilsson Leif Eriksson Peter Lundkvist Marie Onkka Elis Bergstrand

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

Auktoriserad av Sveriges
Begravningsbyråers Förbund

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.

