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annons@hammarstryckeri.se

Vi levererar ❄

Jultallrikar

❄
❄
❄❄
❄

❄

❄
Pris fr. 130 kr/pers
❄

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

SMÖRGÅSTÅRTOR

Säter

❄

Stefan & Magnus med personal...

❄

www.gafood.se

Rörmokare till Er tjänst i Säter - 070 377 46 10

Vi ger ett tryggt stöd i en svår stund.

Komplett begravningsceremoni från 14 395:- Kista i furu
- Transport inom kommunen
- Begravningsbyråns totala arvode

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

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

❄

Ring
0225-536 63

Välkommen

För AVHÄMTNING

500 16

Skönvik • Säter

www.gafood.se

NÄSTA NUMMER utkommer TISDAG 8 DEC. MANUSSTOPP ONSDAG 2 dec kl 12.00

Medlemmar kallas till

ÅRSMÖTE 2020
onsdag 9/12 kl 10.00

(Krävs på grund av samverkan med Socialstyrelsen).
Covid19-regler gör att deltagande i mötet måste regleras:
1 Deltagare i lokalen: Sju medlemmar samt revisor
2 Deltagare via respektive dator: Alla medlemmar,
som senast fredag 4/12 anmält sig genom mail till
sater@pro.se
3 Övriga deltagare:
Medlemmar, som INTE instämmer i förslag enligt
föredragningslista, kan delta indirekt genom att
senast 4/12 anmäla det till 0730 22 78 12.
Föredragningslista med förslag till beslut:
1. Val av mötesfunktionärer.
Förslag: Styrelsens ordförande och sekreterare.
2. Verksamhetsberättelse 2019 med ekonomiredovisning
Förslag: Godkännes
3. Revisionsberättelse, förslag till ansvar för 2019.
Förslag: Godkännes
4. Revisonsförslag:
Förslag: Ansvarsfrihet beviljas.
5. Val av funktionärer och till uppdrag fram till
årsmöte 2021
Förslag: Omval för samtliga vilkas mandattid
upphör vid årsmöte 2020.
6. Motioner
Inga inkomna
7. Avslutning
Handlingarna för punkt 2 och 3 är tillgängliga:
Hemsida Pro Säter 25/11 - 10/12,
Pappersformat i lokalen varje vardag
25/11-3/12 10 – 12.
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På gång i december

Situationen kring Coronaviruset och Covid-19 påverkar möjligheterna och lämpligheten kring att genomföra
aktiviteter och evenemang. Aktiviteter kan med snabbt varsel ställas in eller förändras.
Läs på vår webbplats sater.se eller ring vår kundtjänst: 0225-55000 för information om aktuella aktiviteter.

Coronaviruset

Det är inte över, smittspridningen pågår i din vardag

Det är en fråga om liv och död.
Fortsätt följa rekommendationerna. Både de som gäller
sedan tidigare och de skärpta rekommendationerna
Håll dig uppdaterad på krisinformation.se.
Krisinformation.se når du även på telefonnummer 11313.
För råd om vård och/eller provtagningen,
se 1177.se eller ring 1177.

Gör bara nödvändiga resor
Håll dig undan miljöer med många människor
Gå inte på möten, konserter eller idrottsaktiviteter
Var bara nära människor som du bor ihop med
Ta eget ansvar, tänk alltid efter före: Måste jag...?

Jul i Säter

Det blir jul i Säter även ett år som detta
- men annorlunda!
Det blir ingen tradtitionell julmarknad i år, men det
blir julstämning ändå! Säters trästad bjuder in till att
flanera och njuta av butikernas fantastiska fönster med
julskyltning (handla lokalt - men på ett smittsäkert
sätt). Fredagen den 27 november tänds staden upp
med julbelysning, och vi kan lova en lysande nyhet
även lite längre fram i december.
Från den 1 december hoppas vi att fönsterjulkalendern
kan starta! Ha koll på Jul i Säters facebooksida för mer
information (och anmäl ditt intresse om du vill vara en
av de som smyckar ditt fönster till glädje för liten och
stor)
Kom och kika in genom bibliotekets fönster och följ biblioteket på sociala medier för adventskalender och mer
tips och inspiration!
Under jullovet på biblioteken
(start måndag 21 december):
Du kan hämta en pysselpåse (begränsat antal)
Gå tipspromenad runt huset

Julutställning med visuella julklappar från RSMH
Hoppets målarcirklar. Även en mindre del om julen på
Säters sjukhus.
Plats fd damkollektionen JIWES vid Salutorget i Säter
29 november-6 januari
Konstspaning i juletid
Konstutställning i skyltfönster i Säters innerstad (Biblioteket & Lidéns möbler)
27 november-6 januari
Digital adventkalender med
Varje adventssöndag dyker ett
nytt fantasisprudlande och
humoristiskt avsnitt upp på Youtube Säters bibliotek och Facebook - Säters Kommun Kultur.
En engelsk tv-reporter dyker upp i Säter för att ta reda
på hur Sverige är. Han trillar rakt in i svenskt julfirande
och gräver ner sig i frågor om vad svensk jul är, hur den
firas och hur det går att förstå sig på den?
EDE film är ett filmkollektiv med bas i Säter.

För aktuell info om vad som händer i julstämningens Säter, följ Jul i Säter på Facebook!

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

Har du frågor om din ekonomi?
6
Vi älskar frågor..
Varje dag bidrar vi till att södra Dalarna växer och
utvecklas. Välkommen att kontakta oss!

!
!!

Arkhyttans
kapell

Alla gudstjänster inställda tillsvidare
gå in på
arkhyttanskapell.se
för mer information

Löparegatan 6, Säter

TEL 0225-358 00 | WWW.SODRADALARNASSPARBANK.SE

Ring för att boka tid.

0225 - 523 33

KONSTALMANACKA 2021

Nu kan du beställa 2021 års konstalmanacka
med motiv av Anders Björnhager.

A4

180:-

A5

160:-

Beställ den på www.henningsons.se eller 0243-24 97 40.
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- Vi har mycket att erbjuda -

JULKLAPPSTIPS!
Köp ett
presentkort!

FJÄRIL i Säter

Vi tar swish.

din lokala blomsterbutik

Ge bort en
blomma till jul

Måndag 21/12 kl 10-20 och
tisdag 22/12 kl 8-19 har vi

EXTRA

Vi har stort sortiment av julblommor/
pynt och presenter. Välkommen in till oss.

Vi har gratis hemleverans i Säter!
Kristinegatan 5, Säter Tel. 070-634 11 45

JULÖPPET!

Välkommen in!

Handla lokalt

Vi bjuder på glögg
och pepparkakor

- det tjänar alla på!
Ö. Långgatan 14, Säter • Stationsg. 4, Hedemora

www.trafikcenter.nu

STRUMPOR
OCH SOCKOR

TUMVANTAR

Vacker och varm
i den finaste ull.

PLÄD
HANDDUKAR

VARMA, SKÖNA, MODERNA
TOFFLOR
Tack
för I HÄRLIGA FÄRGER

att du
handlar
lokalt.
Tel. 0225-509 99
070-356 80 56
Östra Långg. 6, Säter
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- Vi har mycket att erbjuda -

Butiken är
rustad inför
vintern !

Snön kommer!

Allt från
skotrar till vinte
rVälkomna in till oss så hjälper
stövlar,vihandsk
dig att hitta rätt utrustningkför
DIG!ar,
lädjust
er och
mycket mer

Öppet:
Vardagar 09-17
Lördagar 10-14

Snösläde
Xpert

899:-

Snöskyffel
Xpert

559:-

Säter Jönseriksv. 2 SÄTER • 0225-529 60
Öppettider: Vardagar 07.00-17.00 • Lördagar stängt

Verkstadsg. 4, Säter - 0225-525 80
www.cykelomotor.se

Komplett färgavdelning
Vi blandar din kulör

Julhandla på hemmaplan
Gott om plats och ingen trängsel, välkommen!

Posters från
Papertown

Vaser
från Edelweiss

Badborstar
från Iris Hantverk

Stövelknekt från
Essem design

Bastumössa
från Axlings linne

Handdukar
från Lexington

Plädar från Klippan

SÄTER • 0225-59 61 15 • Måndag–fredag 10–18
Lördag 10–15 • www.lidensmobler.se
SÄTERBLADET
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Säters Julkalender 2020

Jul i S
1 dec

2 dec

3 dec

5% rabatt idag
på blommor och plantor!

Kom i julstämning!
Vi har ett parti
julbelysning till specialpriser från 100:-

Passa på att köpa
presentkort på en julklapp
som räcker hela livet.
Julklappsöppet 21 och 22/12

5 dec

6 dec

15% rabatt på en
valfri produkt.

Julmeny:
Kebab med bröd
med julmust!

FJÄRIL i Säter

Kristinegatan 5, Säter Tel. 070-634 11 45

4 dec
Julsmörgås med
valfri dryck 69:-

75 kr

7 dec

8 dec

9 dec

Fläskfiléplanka
150:-

Boka 2 valfria behandlingar,
få 50% på nr 2!

KÖP 3 BETALA FÖR 2
(gäller alla inrednings/
presentartiklar – den billigaste
bjuder vi på)

Diplomerad Nagelterapeut
bokadirekt.se / 070-643 80 24

Three By Mee
Skönhet, Hälsa & Nagelvård

10 dec
15% rabatt eller
15% extra värde på
alla presentkort
utställda på julafton

11 dec
20% rabatt
vid bokning av
valfri behandling

Kvalité & Tradition sedan 1963

12 dec
25% på en valfri vara
hela December
Kan ej kombineras med andra
erbjudanden. (Gäller ej receptfria
läkemedel eller varor på recept)

I Säter. Där jul

Följ oss på: faceb

SÄTERBLADET
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Julhandla säkert &
rösta på finast skyltfönster

Säter

Tänk på att julhandla lokalt på ett säkert sätt. Många av Säters butiker och restauranger har speciallösningar för dig, kontakta dem
innan ditt inköp för att höra hur.
Inför julen utmanar butikerna varandra om vem som har det finaste
skyltfönstret och det är du som bestämmer vem som vinner. Från
och med den första advent kan du rösta under en längre tid på det
fönster du tycker är finast.
Mer information finns på Facebooksidan: Jul i Säter.

13 dec

14 dec

15 dec

Fläskfiléplanka

20% rabatt på presentkort när du handlar
under vecka 51

20% rabatt på allt
Julte & Julkaffe

16 dec

17 dec

18 dec

Biobiljetter
i julklapp?
Köp 2st för 150:-

15% rabatt på
valfri vara!

150:Boka bord
0225-50818

Gäller valfri film t.o.m. 1/6 2021

Gäller personlig utrustning och utvalda
tillbehör till Can-Am & Ski-Doo!

25% på
Hårvårdsprodukter.
(Gäller ord. pris)

www.folkansater.se

19 dec

20 dec

21 dec

Alla som handlar för
minst 250 kr denna dag
är med och tävlar om ett
presentkort värt 500 kr.

God Jul!

Köp valfri pizza
för halva priset!
Gäller kl. 14.00-18.00

önskar
Per, Maria & Petronella

0225-25 67 89

22 dec

25%

på ett helt köp!

len är som förr.

book.com/julisater

(Gäller ord. pris)

23 dec

agi
m
l
u
J
v
e
l
Upp
i Säter

24 dec
Är tomtesäcken tom,
kom till oss.
Köp presentkort på biltvätt
få en chokladask på köpet.

Följ facebooksidan Jul i
Säter för att se vad som
händer under jultiden.

Obs! Erbjudandet gäller endast det datum som anges i kalendern. Alla datum avser december 2020. Gäller så långt lagret räcker.

HANDLA LOKALT
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- Vi har mycket att erbjuda För Din och
vår säkerhet

använder vi munskydd i
undersökningsrummet.
Vi ställer också upp om
Du vill ha en ensamtid.

Tel. 0225-501 12 Öppet: Vardagar 10.00-18.00
Följ oss på sociala medier

ÖPPET
ALLA DAGAR
I DECEMBER

fram t.o.m. 23 december

Mån-fre kl 10-18
Lör kl 10-16 Sön kl 11-16
För resterande öppettider se
www.kulinariet.se
JULBORD serveras tor-lör 27/11-19/12 kl 18
Hållbart och nära i fem serveringar direkt
vid bordet. Läs mer på www.kulinariet.se

God Jul

SKINKSLÄPP 4/12

Julhandla hemma!

Varmt välkommen till Kulinariet

BONDENS LUNCH serveras mån-fre samt
À la Carte Lunch lör-sön kl 11-15.

kulinariet.se | skedvibrod.se | Landsvägen 38, Stora Skedvi | 0225-270 075

Snart Advent
Vi har efter de nya restriktionerna för Covid-19 beslutat
oss för att tyvärr hålla butiken stängd under årets julskyltning, då vi under normala förhållanden har butiken
fylld till bristningsgränsen med kunder och det inte
finns en rimlig möjlighet att hålla avstånd.
Kan vi på något sätt hjälpa er med era
julklappsinköp, slå in vackra paket och
vid behov få dem hemlevererade slå
oss en pling så löser vi det.
Vi värnar om er kunder – TACK för att ni handlar lokalt!

Kvalité & Tradition sedan 1963

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

SÄTERBLADET
SÄTERBLADET

Vi har fyllt
butiken med massor
av härliga stjärnor &
juldekorationer i olika
mönster från Morris

SÄTERBLADET
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HANDLA LOKALT

- Vi har mycket att erbjuda -

Emmakängan

1149:-

var mfo dr at mo de
Röd och gul, finns i stl. 36-41

Måndag-fredag 10-18 • Lunchstängt 13-13.45 • Lördag 10-14 • Tel. 0225-514 04 • Vasagatan 6, SÄTER
SÄTERBLADET

Annonsera i kommande nummer!
Skicka din julhälsning i

www.andreasrunesson.se

Nr 22

8 15
Tisdag

Nr 23

Tisdag

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.

December

Manusstopp
Onsdag 2 decembe

r

December

Manusstopp
sd
On ag 9 december

annons@hammarstryckeri.se
0225-501 86
www.saterbladet.se
SÄTERBLADET
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Säterbygdens Begravningsbyrå

Badstugatan 7 - Tel. 502 63

Din personliga begravningsbyrå
På grund av nya restriktioner från Folkhälsomyndigheten nödgas
vi ställa in alla offentliga gudstjänster och samlingar tills vidare.

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

Vi hänvisar till gudstjänster på Internet, (YouTube m.m).
VI MÅSTE VARA RÄDDA OM VARANDRA!

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
Ninnie Nilsson Leif Eriksson Peter Lundkvist Marie Onkka

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

Johanna Norlander

Auktoriserad av Sveriges
Begravningsbyråers Förbund

PRO Gustafs. Höstmötet
med Jultallrik den 25/11
är inställt!

Matlådor

hem till din dörr!
I Säter, Gustafs och Stora Skedvi levererar
vi våra kylda matlådor varje måndag
efter en fast rutt.

Vi gratulerar OLOF
som fyller 2 år 31 nov.
Anders o. Ingegerd

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.

Gäller vid köp av minst 5 st á 56:-/st.

MAT L

AD I DA
AG

RNA
LA

0225-536 63
www.gafood.se

Stocksbro Bystuga
ÖPPET HUS
är INSTÄLLT vid 1:advent
p.g.a pandemin.
Skänk gärna en slant till
Bystugans överlevnad.
Swish 123 012 16 57 eller
b.g 5757-6944.
/ Tack Styrelsen

Tel. 0225-501 86 Gamla Tunavägen 23, 784 36 Borlänge
annons@hammarstryckeri.se

Kyrka för Fairtrade

SÄTERBLADET
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Ett stort tack till våra hyresgäster
som bott hos oss i 40 och 30 år.
40 år: Irma Eriksson.
0723-87 71 22

85x27 mm 340:RENOVERING • OMBYGGNAD • TILLBYGGNAD
Kontakta

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

Sedan 1986

30 år: Karin Eriksson, Maj Gustafsson,
Gun-Brtt och Leif Blomberg, Dagny Andersson
och Tony Höglund.
Vi bjuder på en hyra och
uppvaktar med en julblomma.

Tel: 0225-554 00

www.saterbostader.se

Kyrka för Fairtrade

Vi anpassar vår verksamhet till de
restriktioner som tills vidare är
max 8 personer i offentliga lokaler.
Detta innebär att vi kommer att webbsända en gudstjänst
från en av våra kyrkor varje söndag från och med 22
november. Länken för att logga in på dem kommer att
finnas på vår hemsida.
Det innebär också att vi inte har möjlighet att ha våra
mötesplatser och grupper öppna.
Få din egen psalmbok hem till dej!
Meddela namn, adress och telefonnummer så får
du en psalmbok levererad hem!
Ring till expeditionen 0225-29 16 00 eller
maila saterbygdens.forsamling@svenskakyrkan.se
Kyrkorna i Gustafs, Stora Skedvi och Säter
är öppna onsdag – fredag 09.00 – 15.00.
Välkommen att beskåda våra julkrubbor i december!
Försäljning av Fair Trade-varor finns i våra kyrkor.
Församlingsexpeditionen
På grund av rådande omständigheter är
församlingsexpeditionen stängd för besök tills vidare.
Expeditionens telefontider är:
Måndag, tisdag och torsdag 9.00 – 15.00
(Lunch 12.00 - 13.00)
Onsdag 13.00 – 15.00.
Telefonnummer 0225- 29 16 00

www.svenskakyrkan.se/saterbygden

Annonsmanus för Säterbladet lämnas till:
Hammars Tryckeri, Gamla Tunav 23, 784 36 Borlänge
Besöksadress: densamma som ovan. 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.

Våra Träffpunkter i församlingen
är pausade för denna termin.
Jag och församlingen vill rikta ett stort tack till alla
volontärer och besökare för en fin termin tillsammans.
Jag finns fortsatt tillgänglig för er via telefon,
tisdagar och onsdagar kl 13.00-15.00 under
december månad
Med vänlig hälsning
Sofia Myrsell, Pedagog, 0225-29 16 34

Adventskalendrar
Följ oss på sociala medier och ta del av våra egna
digitala adventskalendrar
•
Musikalisk adventskalender
•
Ljus i mörkret kalender
Du kommer även åt materialet via vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/saterbygden
Svenska kyrkans adventskalendrar finns att hämta i
våra kyrkor
Vill du ha en kalender hemskickad?
Maila din adress till sofia.myrsell@svenskakyrkan.se
eller ring 0225-29 16 34
(Onsdag- fredag kl 9-15 v.48 )

Säterbygdens församling
www.facebook.com/saterbygdensforsamling

Din lokala rörmokare

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

SÄTERBLADET
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Butiksstyckat kött från lokala gårdar
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Från vårt eget kök och delikatessen:
• Smörgåstårta
• Heta räkor (vi använder endast
handskalade räkor i våra röror)
• Tzatsiki

• Skagenröra
• Tomat/löksallad
• Specialsill

rp

de

ka

mo

S t yc

Har man särskilda önskemål ringer man våra styckmästare
Daniel och Snucke på tel 0225-655 488

n
rå

ke

Vi styckar kött från ST Skedvi. Nöt från Åke Sköns och
Gris från Anders Michaelssons. Allt slaktas och grovstyckas
hos Björn på St Skedvi Gårdsslakteri.
Sedan finstyckar vi det här i butiken.

å H e mkö p

He

• Helenas potatissallad
• Hemkryddade grillade revbensspjäll
• Råkostsallad

Nyhet i butiken!
Matbar, plocka din egen
mat i lösvikt i vår buffé.
Bl.a. Lasagne,
korvstroganoff,
köttbullar, klyftpotatis,
kålpuddding m.m.

Handla din mat online!
Handla på Hemköp.se Hämta hos Hemköp Hedemora

HEMKÖP HEDEMORA • ÖPPET ALLA DAGAR 7-22 • 0225-122 40 • WWW.HEMKÖP.SE

