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Bygdens söner

En landsbygdskomedi

Nästa nummer
utkommer inför

Tisdag 10/11 kl. 19.00,
Biljetter: 200:-/180:-/150:Ansvarig utgivare: Hammars Tryckeri Biljetterna säljes via Säters
Nr 2 26/1 2021
Bibliotek
- 0225-55186
Gamla Tunav. 23, 784 36 Borlänge - Tel.
0225-501
86 Gruppförsändelse

Alla hjärtans dag

annons@hammarstryckeri.se

NÄSTA NUMMER utkommer
TISDAG 9 FEB. MANUSSTOPP ONSDAG 3 feb. kl 12.00
ishockey

Leksands IF

Jag vill tacka
alla
Vi visar
Leksands hockeymatcher på bioduken.

öppnar
1 timme innan matchen börjar.
mina trevligaVi och
underbara
Tisdag
10
nov.
19.00 Leksand – Oskarshamn
Fri
entré!
kunder
för de år som gått.kl. Nu
Torsdag 12 nov. kl. 19.00 Leksand– Oskarshamn
avslutar jagLördag
min 14
verksamhet
som HV71 – Leksand
nov. kl. 15.15
frisör för liteMåndag
mer ledighet
16 nov. kl.och
19.00 Leksand - Frölunda
Torsdag
19 nov. önskar
kl. 19.00 Leksand – Linköping
nya intressen,
samtidigt
Lördag 21 nov. kl. 15.15 Rögle – Leksand
jag min efterträdare lycka till.

FiskBilen!

Säter Torget

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

Annalenas Delikatesser AB
Tel. 070-685 53 51

Fredag 29 januari

Kassa & cafeteria öppnas 1 tim innan start.

/ Margareta

Köp biljetter på Folkan 0225-501 58
För AVHÄMTNING

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

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

SMÖRGÅSTÅRTOR

Skönvik • Säter

www.gafood.se

s
und

100 kr

Rörmokare till Er tjänst i Säter - 070 377 46 10

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

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

Sköna och snygga fåtöljer!
Vi har många sköna fåtöljer, välkommen att prova ut din favorit

Brunstad Delta motion
wood inkl pall nu 22.580 kr,
ord. pris 28.280 kr

Bröderna Andersson
Furiren inkl pall nu 17.980 kr,
ord. pris 20.480 kr

Conform 10 % på Air
Corona Vi har gott och plats
och ger varje kund minst 50
kvadratmeter. Läs mer om
våra skärpta Corona-rutiner på
www.lidensmobler.se/corona

Brunstad Delta Adventure
nu 16.990 kr,
ord. pris 24.610 kr

Swedese Lamino inkl pall
nu 16.990 kr, ord pris 20.755 kr

Stressless Mayfair
inkl pall, nu 13.990 kr,
ord. pris 16.990 kr

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

Dux Jetson nu 23.990 kr

Stressless 15 % på alla
ordinarie fåtöljpriser
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Din lokala rörmokare

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

Vi ger ett tryggt stöd i en svår stund.
Säterbygdens Begravningsbyrå
Komplett begravningsceremoni från 14 395:- Kista i furu
- Transport inom kommunen
- Begravningsbyråns totala arvode

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

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

500 16
Nr 3

9

Tisdag

Annonsera i
kommande nr
inför Alla
Dag!

Februari

Manusstopp
Onsdag 3 februari

0225-501 86
annons@hammarstryckeri.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

www.saterbladet.se

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 nedan eller på saterbladet.se

Dagens ros
FÖRENINGAR - SE HIT!
Här kan ni som förening
annonsera om stort och smått.

GRATULERA
Skicka en grattishälsning till
nära och kära.

UPPMÄRKSAMMA
Ge dagens ros till den som
förtjänar något extra.

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

Fyndet-annonser
30:-/produkt!
Tel. 0225-501 86
Gamla Tunavägen 23, 784 36 Borlänge

annons@hammarstryckeri.se

Endast privatpersoner kan
annonsera här. Fyndet-annonser
skall betalas vid inlämnandet.
Skicka annonserna via post eller
lämna gärna in manuset direkt.
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Alla pensionärer är välkomna till:
Bildvandringar
När som helst från 1/2.
Start från Badstugatan 1.
Förutsättningar/anvisningar finns vid starten.
Vandring ger chans till vinst.

Vandra i
Säter, hitta
portarna!

Gruppturer med ledare
Onsdagar kl. 10.00 från 3/2.
Start från Badstugatan 1.
Utan eller med stavar (finns att låna).
Grupp, högst 8 personer.
Deltagande ger vinstchans.
Säter

Verksamhet i övrigt
Studiecirklar och andra
grupper startar om och
när det är möjligt enligt
gällande regler.
Resp. ledare meddelar.

Expedition, Badstugatan 1 och telefontid onsdagar 10 -12, 0225 501 04

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

Löparegatan 6, Säter

Ring för att boka tid.

Har du frågor om din ekonomi ?
Vi älskar frågor..

0225 - 523 33

Varje dag bidrar vi till att södra Dalarna växer och
utvecklas. Varmt välkommen att kontakta oss!

TEL 0225-358 00 | WWW.SODRADALARNASSPARBANK.SE

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

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 2021!
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.

Kyrka för Fairtrade

Information från Säterbygdens församling
Webbsända gudstjänster och konserter
Varje söndag kl 11.00 webbsänder vi en gudstjänst från en
av våra kyrkor. Sändningen ligger sedan kvar under hela
veckan tills nästa gudstjänst börjar sändas. Mer information
och länk till våra webbsända gudstjänster och konserter
finns på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/saterbygden.

Församlingsexpeditionen
På grund av av rådande omständigheter är församlings
expeditionen tills vidare stängd för besök.

Telefontider till församlingens växel 0225-29 16 00
Måndag, tisdag och torsdag 9.00-15.00 (Lunch 12.00-13.00)
Onsdag 13.00-15.00.

Kontaktuppgifter till vår personal
Telefon och och mailadresser till all personal finns på vår
hemsida www.svenskakyrkan.se/saterbygden.
Följ oss på sociala medier

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

Socialdemokraterna tackar
för ert stöd Säterbor!
Nu är 2020 slut och vi kan se tillbaka på ett år då Säters
kommun ökat farten i utvecklingen trots att vi tillsammans
har kämpat mot en pandemi som härjar i världen.
Säters kommun är en bra kommun att leva i, men framtida
behov och krav gör att vi aldrig kan vila, utan måste fortsätta utveckla och anpassa.
Så, 2020 har vi socialdemokrater som en del av majoriteten
bland annat satsat på:
• fritid och idrott som boule inomhus, padel utomhus och
planer för en skateboardpark i centrala Säter.
• Fiberutbyggnad, där Silvbergsområdet är det största
området som nu byggs.
• Nya gång och cykelstråk där bymiljövägen i Mora by är
färdig.
• Renoverat våra fritidsanläggningar i Säterdalen, Skönvikshallen, Enbackahallen och Ridskolan.
• Invigt 74 nya lägenheter i Centrala Säter och 14 lägenheter är på gång i Stora skedvi.
• Vårt nya äldreboende på prästgärdet i centrala Säter med
planerad inflyttning 2022.
Bygglov för vårt äldreboende på prästgärdet är nu klart och
det är snart dags att starta upp bygget ovan mark.
En hel del av det en kommun gör tar lite tid att genomföra,
men när det väl är klart, då blir det bra.
I Säters Kommun är den öppna arbetslösheten nu på ca 4%
trots den stora osäkerheten på arbetsmarknaden, vilket är
lägst i Dalarna och en av de lägsta i landet.
Vi hoppas att alla invånare känner att vi lever i en kommun
som vi kan vara stolta över, och att vi tillsammans kan göra
den ännu bättre.
Nu är det nytt år, med nya möjligheter!
i Säter

