SÄTERBLADET

Handla och trivs i Säters
kommun
et
nät
Läs bladet på

E
SÄTERBLADET.S

Ansvarig utgivare: Hammars Tryckeri
Gamla Tunav. 23, 784 36 Borlänge - Tel. 0225-501 86
annons@hammarstryckeri.se

Nr 3 9/2 2021
Gruppförsändelse

NÄSTA NUMMER utkommer TISDAG 23 FEB. MANUSSTOPP ONSDAG 17 feb. kl 12.00

PIANOSTÄMNING
Din lokala rörmokare

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

Stämmer och reparerar pianon,
flyglar och dragspel.
Daniel Andersson 0737 35 34 55

Nu öppnar vi upp i Säter!
Vi på HusmanHagberg i Säter börjar där andra nöjer sig. Vi hjälper dig oavsett om du vill
sälja din nuvarande bostad eller söker ett nytt hem. I uppstarten är det jag, Maja Sultan,
som finns på plats men inom kort presenterar vi ytterligare två kända profiler i vårt team.
Vi flyttar just nu in på Östra Långgatan 6. Läs mer på husmanhagberg.se
eller kontakta oss på 073-679 69 37.
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Rörmokare till Er tjänst i Säter - 070 377 46 10

HANDLA LOKALT

- Vi har mycket att erbjuda -

SÄTERBLADET

Handla och trivs i Säters kommun

Detta är en annons

”DET PERSONLIGA AVSKEDET ÄR
VIKTIGARE ÄN NÅGONSIN”
Någon gång i livet ställs våra innersta
känslor vid den yttersta kanten.
Att sitta vid sin älskades dödsbädd
och säga hejdå - och ta avsked - är
näst intill omöjligt att ta till sin tanke.
Under denna fruktansvärda pandemi skrivs
det dagligen om de människor som legat där
i sängen, de som avlider. Men alldeles för
sällan omnämns de som skulle sitta där vid
sängkanten och inte fick den möjligheten att
säga hejdå och ta avsked.
Likväl, vid denna yttersta kant av livet, börjar
den stora och svåra vägen genom sorgens
landskap. Den krokiga och kurviga väg mot
ett okänt mål som vi inte har något facit för.
Varje människa har sitt unika värde.
Här måste varje människa oavsett samhällsklass eller bakgrund få möjlighet att hålla sin
hand med sin älskade som är på väg att
lämna detta liv och få möjligheten att säga
de orden som har varit viktiga för oss i livet.
Få möjlighet att säga tack för det som varit

det som varit eller säga förlåt för det som inte blev
som man hade tänkt sig.
Med mångårig erfarenhet av att möta människor i
sorg är min fulla övertygelse att det personliga
avskedet och omhändertagandet är en av de
viktigaste ritualerna i livet. Därför valde vi när Säters
kommun tog beslutet att stänga bårhuset i Säter och
transportera de avlidna till Borlänge att ta över det
och driva det i egen regi för att säkerställa både
omhändertagandet och värdigheten av de avlidna.
Anlitar man Säterbygdens Begravningsbyrå så
behöver inte de avlidna transporteras längre än
nödvändigt. Låt oss värna om det – och låt oss hitta
ett sätt att genomföra det.
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Grundare av
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