SÄTERBLADET

Handla och trivs i Säters kommun

Ansvarig utgivare: Hammars Tryckeri
Nr 9 12/5 2020
Gamla Tunav. 23, 784 36 Borlänge - Tel. 0225-501 86 Gruppförsändelse
annons@hammarstryckeri.se

NÄSTA NUMMER utkommer ONSDAG 27 MAJ MANUSSTOPP MÅNDAG. 18 maj kl 12.00

Vi ger ett tryggt stöd i en svår stund.

BOBYGDENS
SAMFÄLLIGHET

26/5 kl. 19.00 i Markusbo

Vi kommer att vara ute och
serverar inget fika. Välkomna!

Jour
dygnet runt
alla dagar

VED

Kapad och kluven
i valfri längd.
Magnus Enochsson
Tel. 070 694 70 50

För AVHÄMTNING

Per		

Annis

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

500 16

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

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

SMÖRGÅSTÅRTOR

Skönvik • Säter

Nostalgidagarna Säter 2020 inställda på grund av Corona.
Nostalgic Club Säter vill än en gång tacka våra sponsorer,
Säters Kommun, deltagande föreningar och övriga med hjälpen att
genomföra Nostalgidagarna 2019.
Ser fram emot att komma tillbaka 2021.

Huvudsponsor Mats Bilar
Järudds Bil
US Rör
Restaurang Dalarasten
Macken i Säter Frendo
Restaurang Athenas Grill & Bar
Tolson Maskin
KJ Bygg
Coop Konsum
TC Däck
Glasverandan.se
Säterbygdens Begravningsbyrå
Säters Cykel & Motor
Janssons Mat & Nöjen
DAT Ljud
NSM Grund & Entreprenad
Hammars Tryckeri
Malmlings Bil
Öhrns Gräv & Schakt
Tandhälsan Säter

Dalform
Bilgruvan
BM Transport Rasjön
Lars Engström Byggnadsfirma
Dala-Ägg
Hong Fo Take Away
MiLi Däck
Lövängets Lantbruk
Säters Glasmästeri/Borlänge Bil &
Byggnadsglas
PP Rental
Dans Plåt & Vent
TL Däck & Motor
Annas Café & Brödbod
Lappens Grill Hedemora
Nirsgården Roslunds Potatis
Säters Pizzeria & Grill
Säterbygdens Församling
Haugen-Gruppen
Turiståget

OK Maskiner
Lars-Anders Carlsson
Kenneth Ekenstein
Gåfood
Siljans Chark
Johannisbergs Trä & Pall
Presentkällan
Säterbostäder
Anders Bergströms Åkeri
CTEK
Skönagröna
Hästö Psykologkonsult
Säters Färg
Håkans Svets & Allrep
CRAMO
Meca Borlänge
Karl Hedin Bygghandel
ABF
DT

www.nostalgicclub.se

www.gafood.se

Välkommen på årsmöte för

ll
Från Topp ti
Tå, sid 4-5
erkare
Lokala hantv
sid 6-7

SÄTERBLADET

Handla och trivs i Säters kommun

Kommande nummer av

Nr 10

Onsdag

27
maj

Manusstopp
8 maj
MÅNDAG 1

OBS!
Ändrat utgivningsdatum &
manusstopp!
Nr 11

Nr 12

Tisdag

Planera årets
annonsering
Nr 14

Nr 15

Nr 13

Tisdag

Tisdag

juli

augusti

16 7
juni

Manusstopp
Onsdag 10 juni

Nr 16

Manusstopp
Onsdag 1 juli

4

Manusstopp
Onsdag 29 juli

Nr 17

Nr 18

Tisdag

Tisdag

Tisdag

Tisdag

Tisdag

augusti

september

september

september

oktober

18 1 15 29 13
Manusstopp
Onsdag 12 aug.

Manusstopp
Onsdag 26 aug.

Manusstopp
Onsdag 9 sept.

Manusstopp
Onsdag 23 sept.

Manusstopp
Onsdag 7 okt.

Gamla Tunavägen 23, Borlänge
annons@hammarstryckeri.se

saterbladet.se

0225-501 86
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Dags att ta fram utemöblerna!
Ny utställning i butik med våra klassiker från Grythyttan och vår nya leverantör Brafab.

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

Från
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till

Three By Mee
Skönhet, Hälsa & Nagelvård
Tidsbokning på
Öppettider
måndag-torsdag 10-17
Lunchstängt
13-14
Boka tid på 070-524 96 10
Skenshyttan 82

www.bokadirekt.se
070-643 80 24

Diplomerad
Lash Lift- & Nagelterapeut
Maria Sellberg

Vårstäda kroppen med

KATHARINAS FOTVÅRD

Lymfdrängemassage

Katharina Jakobs
Medicinsk fotterapeut
sprittenslada@gmail.com

070 324 21 26

Pga rådande Coronaläge tar jag
endast emot kunder boende på
Enbackagården och Skedvigården.

Lenas Massage
Kristinegatan 10, Säter Tel. 070-132 23 20

Erbjudande till personal
inom sjukvården, LSS/
omsorgen samt
åldringsvården!

Löparegatan 6, Säter

Ring för att boka tid.

0225 - 523 33

Jag erbjuder 15% rabatt
på alla behandlingar.

Behandlingserbjudande
under maj:
Vid bokning av ansiktsbehandling 60 eller 80 min får
du färgning av fransar och bryn på köpet, värde 295kr
Vi som jobbar är friska och förväntar oss detsamma av
våra kunder. Vi är utbildade och vana att jobba med
hygienisk verksamhet och med extra skärpta rutiner kan
Du känna dig säker hos oss.
Boka din tid på

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

www.facebook.com/pausbylinda
www.pausbylinda.se
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60 min 500:-

Att ta hand om sig är alltid
viktigt. Att få möjlighet till
återhämtning och att kunna
stärka sitt välmående. Och
ännu mer i dessa tider!
Varmt välkommen till
Mallbes massage & friskvård
i Naglarby, Gustafs
För tidsbokning - SMS till
070-304 21 32

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

Dags att fixa fötterna
innan semestern.

Erbjudande! Fotbad och fotsalva
200:- för båda op. 245:-

Erbjudandet gäller t.o.m. 31/5 2020

Säter: mån-tisd • Borlänge: onsd-fred
Semesterstängt vecka 29-32

Välkomna att boka tid
bokadirekt.se
070 318 19 33
Järnvägsgatan 24, Säter

Välkomna!

Från den 2 januari 2019
har jag öppet måndag-onsdag. Tider???

Från

SÄTERBLADET
SÄTERBLADET

Vasagatan 4, Säter

Gustav Adolfsv. 7A, SÄTER
Tel. 0225-524 87

Personlig tränare
för din hud
Leg sjuksköterska

Sara Kungsmark
Hudterapeut
Leg. Specialistsjuksköterska

070-668 33 93
Åsgränd 11, Säter

till

Tel. 0225-500 40

Ps. Om du
är frisör
Öppet:
och söker en
arbetsplats.
Kontakta mig.
Jag kan erbjuda
flera olika
alternativ. Ds

Månd • Tisd • Ons

Boka på
076 - 777 26 96
Välkomna!
Innehar remissavtal

sarak_se

Handla
ochoch
trivs
i Säters
kommun
Handla
trivs
i Säters
kommun

NYHET!
Återfuktande Body cream
99 kr

NYHET!
En härlig produkt
Återfuktande Body cream
från milk_shake
Återfuktande
99 kr
99
kr
Body Cream

Frisyrstudion

Backa 62, Gustafs
Tel. 0243-680 81

Missionshuset,
Solvarbo

0243-241 180

Erbjudande!

Shampoo, inpackning och
leave-in-kräm alla 3 produkter 399:-

Öppet:
Må-ti 8-16
On 13-21
Tor 10-16

30%

på all inredning
och textil!
Gäller hela maj.

Boka tid på 0225-400 58

ord pris 887:-

En lyxig present
till dig själv
eller till
mors dag!

3 ICON
399:Varmt välkomna in till oss på

Vasaplan, Säter Tel. 0225 - 506 00

Hos oss behöver du inte vara idrottare
för att vara välkommen. Boka tid på

helisporthalsa.bokadirekt.se
Om du inte varit hos oss tidigare
boka ett förstagångsbesök

Järnvägsgatan 24, Säter 070-408 43 30
SÄTERBLADET
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ANLITA EN HANTVERKARE
FRÅN SÄTERS KOMMUN
JBS BYGG HB

De tjänster vi förmedlar är:

Kvarnvägen 35, Gustafs. 076 941 49 99

S P L I T Z

MURAR & SNICKRAR
Nu är vi här

www.dalaavlopp.se

Nya Käringberget, Leksand
Gamla Käringberget, Leksand
Knippboheden, Leksand
Nyheden, Rättvik
Västanå, Rättvik
Södra Mockfjärd-Ersholen, Gagnef
Gagnefs kyrkby etapp 2, Gagnef
Burhagen, Säter
Åsen, Säter
Enbacka, Säter

BERGVÄRME • AVLOPP • DRÄNERING • FASADMÅLNING
FASADBYTE • TAKBYTE • FÖNSTERBYTE • BADRUM • MM

Verkstadsg. 4, Säter
073 443 31 16
roger@dalaformedling.se
Dalaförmedling

Vi bygger ett snabbt och framtidssäkert fibernät
i vår stora fibersatsning 2015. Var med från början.
Kontakta oss, vi svarar på alla dina frågor om
framtidens fibernät, tillgängligt redan i dag.
Välkommen!

dalaenergi.se/fibernat

• Enskilda avlopp
• Dräneringar
• Grusförsäljning
• Trädfällning
• Kranbilstransporter
• Grävarbeten
• Containeruthyrning

UTHYRNING MINIGRÄVARE 1,8 ton

VI ÄR SPECIALISERADE PÅ:
Avloppsanläggningar,
utbildade av

VI UTFÖR:
VI SÄLJER:
ger dig bredd,
kvalité och
pris
Dräneringar
Avloppsanläggningar
Husgrunder
Grustransporter
Kranbilstransporter
Uthyrning av container

Markduk
Matjord
Grus

Kontakta oss för ett hembesök.

Pris: 1700:-/dygn. Transport
inom Säters kommun 400:Tel: 0708-911 672
@minigravisater

Vi lämnar kostnadsfria offerter!

K-J Bygg AB är ett moderns och flexibelt bygg- och anläggningsföretag
med lång erfarenhet.

Vi kan hjälpa dig med allt från enklare uppdrag till totalentreprenader.
Tack vare vår mångåriga erfarenhet, kunniga personal och kompletta
utbud kan vi utföra prisvärda kvalitetsarbeten.

K-J Bygg AB ska förvalta kunskap och erfarenhet så att våra tjänster
inte bara motsvarar – utan överträffar – dina behov och förväntningar.

Kontakta oss gärna för en kostnadsfri offert.

K‐J Bygg AB Box 33 783 21 Säter

Tel. 0225‐331 70 Mob. 070‐335 47 55
www.kjbygg.se

0225-539 02

85x27 mm 340:RENOVERING • OMBYGGNAD • TILLBYGGNAD
Kontakta
Sedan 1986

Tel. 070-892 22 91
076-044 13 43
SÄTER
namnsboab@hotmail.se

Allt inom Mark
& Transport

Återförsäljare -Thermia värmepumpar
070-662 05 17 markus@markushallbo.se

Liljenhag
Gräv &
Frakt AB
St Skedvi / 0225-440 70
jonnysverkstad@telia.com
Går du i byggtankar?
Kontakta Lars Engström
lars.engstrom@brahus.se
Mobil: 0706-61 17 07

Åkeri: Gods och grustransport

0225-400 55

Entreprenad: Grävmaskin och lastare

Över 100 års erfarenhet av husbyggnation

Dags att lackera om
era köksluckor!!?
070-230 58 33

LUCKLACKARNA I
DALARNA AB
Fabriksgatan 7, SÄTER

Tel.0225-518 22
info@lucklackarna.se
www.lucklackarna.se

Din lokala elektriker

Din lokala rörmokare

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

010-470 75 78 21
www.midroc.se
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DELBETALA UPP TILL 72 MÅNADER
Bastu och Braskaminer
Butik i

När du köper badtunna eller bastustuga hos oss kan du alltid välja att dela
upp din betalning. Vi samarbetar med SVEA Ekonomi och erbjuder räntefri
delbetalning upp till 24 månader, eller med ränta upp till 72 månader.
Du väljer själv det upplägg som passar dig bäst.

ALLT INOM
TAK
BASTUSTUGOR
Kontakta ossÖppet:
för
Torsdag-fredag
kostnadsfritt hembesök

en badtunna från Klappträna har du
nterat äkta njutning, alla veckor på året.

offertför
Kontaktaochoss
Tegeltak - Plåttak
kostnadsfritt
hembesök
Bandtäckning - Papptak
ochTaksäkerhet
offert- m.m.

12-18

Är du på jakt efter en utomhusbastu att
förgylla tillvaron med? Vi har bastustugor
i flera olika varianter och stilar. Valmöjligheterna är stora.
SKEDVI
RÖR AB

Följ oss på sociala medier
Alsve Tak AB
alsvetakab

Tegeltak - Plåttak

Kontakta oss för kostnadsfritt

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

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

Kungsvägen 31 Säter • 070-759 06 26
www.bastukalle.se

BESTÄLL DIREKT I VÅR WEBBSHOP

ar badtunnor i fleraDIN
utföranden
och TAKFIRMA
STORA
Du köper enklast din badtunna eller bastustuga direkt
i vår webbshop. Där
LOKALA
kan du
även välja delbetalning direkt
i kassan. Naturligtvis går det också bra
Bandtäckning
- Papptak
ekar. Välj till plastinsats
annat,
allt
Tegeltakoch
- Plåttak
- Bandtäckning
att ringa eller mejla in din beställning.
Din lokala
r dina behov och önskemål.
Papptak - Taksäkerhet m.m.
Taksäkerhet - m.m.

UNNA MED
E KAMIN

Säter

Bastubyggnationer
Kamin- och skorstensmontage
ALLT INOM
TAKSkorstensrenoveringar

Följhembesök
oss på sociala
medier
och
offert.
079-075 55 13
Alsve Tak AB
alsvetakab
info@alsvetak.seinfo@klapptrana.se

VVS-Installatör

Nyberget, St Skedvi - 070 521 68 51
klapptrana.se
skedviror@gmail.com

www.alsvetak.se • info@alsvetak.se
070-258 52 84

VI BYGGER BASTU, BADTUNNOR
OCH GRILLKÅTOR.

Sven-Erik 070-237
00 71 • Alexander
elmab@telia.com
/ Säter

Klappträna Snickeri
Kungsvägen 31
783 35 Säter

Hadins Consulting & Construction AB
Tak och Byggservice

Kungsvägen 3, Säter

079-075 55 13

079-076 40 37
www.hadins.nu
BADTUNNA MED
INRE KAMIN

www.klapptrana.se
RUND BASTUSTUGA

TAKMASTAREN.SE
TEL. 0243-122 02

BASTUTUNNA

OVAL BASTUSTUGA

BASTUSTUGA FUNKIS

Tid för hemmafix!

Hyrmaskiner för nybörjare och proffs.
I Gustafs har vi öppet alla dagar.
Boka enkelt online.

MÄSTARE PÅ TAK

Rörmokare till Er tjänst i Säter - 070 377 46 10

072-550 07 65 • info@backensmaleri.se

Special är standard
Ny-, Om- & TILLBYGGNADER samt specialsnickerier
070-235 18 01
info@jltbygg.se

Med lång och gedigen erfarenhet av golv sedan 1959...

DIN LOKALA SNICKARE
070-696 60 51 • info@snickarnaisater.se
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Säterbygdens Begravningsbyrå

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.
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.

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

Kontakta Andreas Runesson för mer information 070 494 00 73.

Från idé till
färdig produkt !

Beställ din

ROLLs-sUdPu

hos oss!
Inget jobb är för litet.
För oss är alla kunder lika viktiga.
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Arkhyttans
kapell

!
!! flyttat
Vi har nu efter 3 års intensivt och givande samarbete
till nya lokaler tillsammans med Henningsons Tryckeri AB
efter
3För
och
givande
Vi
har
3 års
års3intensivt
intensivt
och
givande
samarbete
flyttat
Vi
harnunu
efter
årssom
intensivt
ochsamarbete
givande
samarbete
i Borlänge.
dig
kund
innebär
detflyttat
inga
större!! flyttat
Vi har
nu
efter tillsammans
3tillsammans
års intensivt
och
givande
samarbete
flyttat
till
nya
lokaler
med
Henningsons
Tryckeri
AB
med Henningsons
Tryckeri AB
till
nyalokaler
lokaler
tillsammans
med Henningsons
förändringar
praktiskt.
Bästa
kund!
till
nya
tillsammans
med Henningsons
Tryckeri AB Tryckeri AB
6

(alla gudstjänster på Skedvigården inställda tillsvidare)

21 maj 08:00 Gökotta på Mörtaberget, Nyberget
för uppdateringar kring våra samlingar se Facebook och hemsida
arkhyttanskapell.se

i Borlänge. För dig
dig som
som kund
kundinnebär
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Fina TOMATPLANTOR
och annat odlingsbart

säljes vid SecondHand PÄRLAN i Gustafs
Onsdag 20/5 och 27/5
Lördag 23/5 och 30/5
Betala gärna med Swish
Inga-Britt Wikman, tel. 070 543 66 40

HANTVERKARE I ALLA
SÄTERS KOMMUNDELAR!
Annonsera till rabatterat pris!
Säterbladet har ett högt läsvärde och ges ut till alla hushåll i Säters kommun,
Vikmanshyttan och Tjärnan-området i Hedemora. Därför erbjuder vi er att
annonsera tillsammans under en rubrik. Under dessa svåra Corona-tider
erbjuder vi er ett lägre pris på annonserna under rubriken:

- DIN LOKALA HANTVERKARE Kontakta oss för mer information om priser och annonsstorlek

annons@hammarstryckeri.se eller 0225-501 86

www.hammarstryckeri.se
Gamla Tunavägen 23, Borlänge

SÄTERBLADET

Handla och trivs i Säters kommun

REKLAMPENNOR
med logotryck

Populära
pennor
i många
färger.

Gamla Tunavägen 23, Borlänge 0225-501 86

info@hammarstryckeri.se www.hammarstryckeri.se

Fyndet
SÄLJES

SÄLJES

SÄTTERIKAST/
PRYLHYLLOR
83x50 cm, 150:Tel. 070-535 04 40

VÄGG-TV, 46-48 tum. Obet.
använd + fäste. p.g.a. stärbhus.
073 625 65 15

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 här bredvid eller på saterbladet.se

Föreningsrådet Föreningsrådet
LUNDGRENS
UTSTÄLLNING
14-17 Maj
INSTÄLLT !

SÄTERS JAKTSKYTTEKLUBB ÅRSMÖTE
Tisdag 26/5 kl 18:30
Skyttelokalen i källaren på gamla
väveriet. Välkomna!
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

Fyndet

Gamla Tunavägen 23, 784 36 Borlänge

DIVERSE
HJÄLP med DRAGKEDJOR, uppfållning, omsömnad,
omklädsel m.m. 073 912 43 31
MATTRASOR
BORTSKÄNKES
mot avhämtning.
Lekattvägen 2, Säter
073 061 90 81

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

SÄTERBLADET

Handla och trivs i Säters kommun

Med tanke på rådande omständigheter kommer vi i år inte att
anordna någon ”Fiskepremiär”

Utför Plåt- och
Ventilationsarbeten
Tel/Fax 0225-522 80 • Mob. 070-661 17 41 • Kungsv. 22, Säter

Utifrån rådande omständigheter med
Covid 19 så arbetar vi annorlunda för
att finnas tillgängliga för er.
Folders med information finns att hämta i våra
kyrkor. Samtlig info finns även på vår hemsida.

STUDENTSKYLT

Men… vi har nu fyllt på med regnbåge i Björshyttsjön och
Myggtjärn i Nisshyttan (föreningen har fortsatt svårt att få tag
på öring).
Fiskekort köper du enklast via vår hemsida:
www.fiskaisater.se eller direkt från iFiske:
www.ifiske.se/fiskekort-sater.htm
Välkomna!
En ”Corona-säker” Fiskestämma planeras i slutet av maj,
mer info senare.

Ta hand om dig och var rädd om varandra!

KALLELSE TILL

Varma hälsningar
cm monterad påförsamling
pinne
Personalen50x70
i Säterbygdens

ÅRSMÖTE
Säters IF Ishockeyförening
inbjuder till årsmöte

:
0
35
inkl. moms

Måndag den 1 juni kl. 18.00
i klubbrummet på Säters IP

Vi bjuder på fika.
Anmälan senast 25/5 till saterifhockey@gmail.com

Välkomna!

SÄTERS IF ISHOCKEYFÖRENING

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!
Se vårt stora utbud av studentskyltar på

hammarstryckeri.se

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

:
0
5
3
inkl. moms

60:inkl. moms

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

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

hammarstryckeri.se
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På gång i maj
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 på krisinformation.se & sater.se, tel: 11313

Stanna hemma om du är sjuk, vänta minst 48 timmar
efter sista symptom tills du träffar människor (förutom
de du bor med).
Hälsa inte på hos äldre och sjuka.
Men håll kontakten!
Håll fysiskt avstånd till människor när du kan.
1,5 meter-2 meter (och det är längre än du tror)
Hos och nys i armvecket.
Tvätta händerna ofta, med varmt vatten och tvål.
Res inte i onödan.
Resor ökar risken för smittspridning
Handla inte i butik om du är äldre eller i riskgrupp.
Be om hjälp!

Håll ut! Fortsätt! följa rekommendationerna!

Hjälp med handling i matvarubutik:
ring 0225-55391 (mån & ons kl. 8-11)
Hjälp med att hämta postpaket,
ring 0225-55000
Hjälp med apoteksärenden,
ring: 0225-55000
Boken kommer- hemleverans av böcker:
ring 0225-55186
Stöd för företagare,
mejla naring@sater.se eller
ring 0225-55000
Hjälp med den digitala vardagen
Du som är 70+ eller i en riskgrupp, mejla:
bibliotek@sater.se eller
ring 0225-55186

Säters kommuns arbete under Coronapandemin

Att arbeta smittförebyggande - framförallt när det gäller äldre - är en prioriterad uppgift. Vi agerar för
att vi ska fortsätta att ha den skyddsutrustning som behövs. En annan stor uppgift och utmaning för
kommunen är att fler behöver vara hemma från arbetet än normalt (för att minska risken för smittspridning).
Kommunen arbetar kontinuerligt med att säkerställa att det som behöver fungera varje dag - fungerar!
Det handlar om till exempel äldreomsorg och barnomsorg, men också stödfunktioner som IT och ekonomifunktion behöver vara igång och fungera. Där det är möjligt arbetar medarbetare delvis hemifrån.
Kommunen gör också en del saker som behövs just nu - men inte annars.
Det är till exempel att ordna med matlådor till distansstuderande gymnasister och att förbereda medarbetare med tidigare erfarenhet av till exempel vård på att kunna jobba inom äldreomsorg och kost, när
de till vardags har andra arbetsuppgifter. Vi omvärldsbevakar också för att hjälpa våra företag att ha bra
överblick över vilket stöd de kan få från regionala och nationella myndigheter och organisationer. den
skyddsutrustning som behövs.
Det här är några av de insatser vi gör. Vi följer utvecklingen, samverkar med övriga länet och är hela
tiden beredda på att hantera nya förutsättningar.

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!

