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SMÖRGÅSTÅRTOR

Skönvik • Säter

Säters Vänsterparti bjuder in till

ÅRSMÖTE!

Alla medlemmar och sympatisörer är hjärtligt välkomna!
Plats: 2021 ses vi digitalt!
Vid anmälan, bifoga din email/telefon för att erhålla länk till mötet.

Tid: Söndag 14 mars 2021 kl. 13.00.
Vid frågor eller anmälan, kontakta

Fia Wikström, tel. 073-932 84 87
sater.vansterpartiet.se

sater@vansterpartiet.se

Vänsterpartiet Säter

Säters kommun, alla bostadstyper 2020 01 01 - 2021 01 01
*Statistik alla sålda bostäder 2020 från Sveriges största bostadssajt Hemnet.

Funderar du på vad din
bostad kan vara värd?
Vi på Svensk Fastighetsförmedling säljer flest bostäder
i Säter. Vi är dina lokala bostadsexperter som med lång
erfarenhet och med de senaste verktygen skräddarsyr
en säker och trygg affär efter dina behov.

ANDEL
ANDEL

51.4%
51,4%

51,4%
51.4%

(76 objekt)

(76 objekt)

Just nu erbjuder vi en kostnadsfri skriftlig värdering* till ett
värde av 2000 kr. Ange koden ”SVENSKFAST” när du bokar.
Ring oss idag på 0225-536 60 för att boka in ett möte.

29,1%
29.1%

Varmt välkommen till Säters mest anlitade mäklare.

*Gäller hos Svensk fastighetsförmedling i Säter, 1/3-31/3-2021.

Svensk Fastighetsförmedling

Förändring

Utbud

Nya

SÄTER
| STORGATAN 13
| TEL 0225 536 60 | SVENSKFAST.SE/SATER
Borttagna
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Damma av din tro – gå en Alphakurs!
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Plats: Digitalt via Zoom
Kostnad:
65 kronor
(bok)
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Arrangör: Elimförsamlingen Säter
Anmäl dig3 senast 7 mars
till alpha.sater@ping.st
3
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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.

Leif Eriksson
Grundare av

www.saterbygdens.se| 0225-530 60

SÄTERBLADET

Rörmokare till Er tjänst i Säter - 070 377 46 10

k
Ansö s
ar
15 m

Pengar till projekt
Har din förening en projektidé som ni vill förverkliga i Säter, Hedemora eller
Avesta kommun? Ta chansen och sök pengar från oss.
Nästa ansökningsdatum är den 15 mars. På vår hemsida hittar du våra
riktlinjer för projekt 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. 2020 gav vi tillbaka 2,9 miljoner
kronor i sponsring och projektpengar.
Varje dag bidrar vi till att södra Dalarna växer och utvecklas. Varmt
välkommen till oss!

TEL 0225-358 00 | WWW.SODRADALARNASSPARBANK.SE
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0723-87 71 22

till Säters Skidklubb
för fina skidspår och
plogad väg på Ljustern.
Lisbeth m.fl.

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

SÄTERBLADET

Handla och trivs i Säters kommun

Sportlov i Säters Kommun 2021
SÄTERS BIBLIOTEK 27/2–7/3
• Pyssla dina egna brevpapper: pysselpåse att
ta med hem. Passa på att skriva extra tjusiga och
kreativa brev till dina nära och kära. Pysselpåse
med material till kuvert och brevpapper
finns att hämta på biblioteken i Säter, Gustafs och
Stora Skedvi. Gäller så länge lagret räcker.
Utlämning av påse fr.o.m. torsdag 25/2.
• Djur och natur i vinterskrud: tipspromenad
utomhus för hela familjen. Gör bibliotekets tipspromenad i fönstren på barnavdelningen
i Säter och Stora Skedvi. Lämna in svaren
på biblioteket och tävla om bokvinster.
• Aktivitetsbingo för alla åldrar
En aktivitetsbingo med fokus på läsning, skapande
och vinterlek. Ingen inlämning och ingen deadline,
bara roligt! Bingobricka finns att hämta på biblioteken
i Säter, Gustafs och Stora Skedvi fr.o.m. torsdag 25/2,
samt postas på våra sociala medier i början av lovet.

Fira ett år
med oss!
Kom och fira Fritidsbankens ettårsjubileum
med oss under sportlovet! Delta i vår tipspromenad med fina priser till vinnaren, eller
varför inte låna ett par längdskidor, en pulka
eller ett par skridskor och ta en tur i den fina
omgivningen? Vi bjuder på korv med bröd,
festis och kaffe till alla!
Datum: 1 och 3 mars.
Plats: Hundbadet vid Ljustern i Säter
Tid: 11.00-17.00 (Ungdomens Hus är
på plats 14.00-17.00)

På biblioteken i Säter så gäller snabba
ärenden just nu, tyvärr kan man inte besöka
biblioteket som vanligt. Du behöver göra ditt ärende kort,
max 15 min per besök. Vi har en gräns på 8 besökare i lokalen
åt gången. Lämna om möjligt familjen utanför när du kommer in och lånar böcker, sällskapsspel, pussel och hämtar ut
sportlovspyssel. Håll utkik på sociala medier för tips på roliga
lovaktiviteter att göra hemma och digitalt.
Instagram: satersbibliotek, skedvibibblan.
Facebook: Säters bibliotek.

Tips för dig från 13 år i Säter, Stora Skedvi
och Gustafs: Leta godis + överraskning ute!
Under sportlovet har du från 13 år chans att hitta överraskningar på olika platser utomhus. Vi har gömt 30 stycken.
Ledtrådar till var de är gömda hittar du på:
Instagram: satersbibliotek
Facebook: Säters bibliotek
fr.o.m. lördag 27 februari.

Ungdomens Hus åker
till Romme Alpin
Torsdag den 4/3
Pris: Dagkort 195 kr
Dagkort + lunchbiljett 250 kr.
Anmälan och betalning till personal på
Ungdomens Hus. Senast måndag den 1/3
Om du ska hyra, betalar du online till Romme Alpin
Hyra vid förbokning:
Skidpaket 185 kr
Snowboardpaket 215 kr
Twin Tippaket 255 kr
Skidpaket bokas senast måndag 1/3 via Romme
Alpin. Klicka på Skola Online bokningskod: PK3X
Resa ordnar man på egen hand/samåkning.
Vi åker från Ungdomens Hus kl. 8.10.
Eller träffas vid Romme Alpin 8.50
Eventuella frågor:
Ungdomens Hus 0225-55 160
Per Eriksson
0225-55 330
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Vårnytt!
Flera nyheter på väg in i butiken och
vi skapar nya, inspirerande miljöer!
Nu startar uthyrningen av de nya

lägenheterna i Sockenstugan
Kom och prata med oss på fredag den 5 mars mellan
kl 10 och 17. Vi finns på Kulinariet och visar ritningar
på lägenheterna i Sockenstugan och svarar på frågor.

Fredag 5 mars, boka tid mellan kl 10-17
Vi ses på Kulinariet i Stora Skedvi!
Inflyttning beräknas till 1 november 2021.

Kontakta Pia Järudd för tidsbokning.
TELEFON PIA: 0225-554 08
E-POST: pia.jarudd@saterbo.sater.se

www.saterbostader.se

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

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

SÄTER • 0225-59 61 15 • Måndag–fredag 10–18
Lördag 10–15 • www.lidensmobler.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
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Utgivningsschema
Vecka Nr
Utgivningsdag 		
				

Januari - december 2021
Manusstoppdag
kl 12.00

Annonsera
inför:

Januari-REA

2

Nr 1

Torsdag 14 jan.

Torsdag 7 jan.

4

Nr 2

Tisdag

26 jan.

Onsdag 20 jan.

6

Nr 3

Tisdag

9 feb.

Onsdag 3 feb.

Alla hjärtans dag 14/2

8

Nr 4

Tisdag

23 feb.

Onsdag 17 feb.

Sportlov

11

Nr 5

Tisdag

16 mars

Onsdag 10 mars

13

Nr 6

Tisdag

30 mars

Onsdag 24 mars

15

Nr 7

Tisdag 13 april

Onsdag 7 april

17

Nr 8

Tisdag 27 april

Onsdag 21 april

19

Nr 9

Tisdag

11 maj

Onsdag 5 maj

21 Nr 10

Tisdag

25 maj

Onsdag 19 maj

23 Nr 11

Tisdag

8 juni

25 Nr 12

Tisdag

22 juni

28 Nr 13

Tisdag

13 juli

33 Nr 14

Tisdag 17 aug.

Onsdag 11 aug.

36 Nr 15

Tisdag

7 sep.

Onsdag 1 sep.

38 Nr 16

Tisdag 21 sep.

Onsdag 15 sep.

40 Nr 17

Tisdag

5 okt.

Onsdag 29 sep.

42 Nr 18

Tisdag

19 okt.

Onsdag 13 okt.

44 Nr 19

Tisdag

2 nov.

Onsdag 27 okt.

Allhelgona + Fars dag 14/11

47 Nr 20

Tisdag 23 nov.

Onsdag 17 nov.

Julmarknad

49 Nr 21

Tisdag

Onsdag 1 dec.

Julhandel

51 Nr 22

Tisdag 21 dec.

Onsdag 15 dec.

Julhälsningar		

7 dec.

Påskveckan
1:a maj
Nationaldagen 6/6

Onsdag 2 juni
Onsdag 16 juni

Midsommar

Onsdag 7 juli

Sommarens evenemang

Solvarbo marknad

Vi reserverar oss för ändringar!
D
BL A

Gamla Tunavägen 23, 783 36 Borlänge
Tel. 0225-501 86.
E-post: annons@hammarstryckeri.se
www.hammarstryckeri.se www.saterbladet.se

Når ALLA hushåll och företag
i Säters kommun,Tjärnanområdet
och Vikmanshyttan.

SÄTER
BLA
DE
T
SÄTER
ET
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Välkommen Victor!
Vi på HusmanHagberg är tacksamma över det varma välkomnande vi fått av er som bor i
Säter och Borlänge och vi har redan flera bostäder till salu. Nu förstärker vi teamet ytterligare
med en känd mäklarprofil, välkommen till HusmanHagberg Victor Pers Gesteby.
Vi flyttar just nu in på Östra Långgatan 6. Läs mer på husmanhagberg.se
eller kontakta oss på 073-679 69 37.

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 -

500 16

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.

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.
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Tillsammans syns vi!
Från

Att synas tillsammans har gett företagen bra feedback
och ett gyllene tillfälle att erbjuda behandlingar och
varor. Vi erbjuder kraftigt rabatterade annonspriser.

till

Vill du också vara med?
Hör av er till oss så berättar vi mer.

0225-501 86, annons@hammarstryckeri.se
Nästa samannonsering är 30 mars.
Utgivningsdag

Manusstoppdag

Annonsera inför:

Tisdag 9 feb

Tisdag 2 feb

Alla Hjärtans Dag 14/2

Tisdag 30 mars

Tisdag 23 mars

Påskveckan

Tisdag 11 maj

Tisdag 4 maj

Tisdag 7 sept.

Tisdag 31 aug.

Tisdag 2 nov

Tisdag 27 okt.

Tisdag 21dec

Tisdag 15 dec.

Julhälsningar

Här passar företag som ex.vis

Frisör
Massör
Kroppsbehandling
Skönhet
Fotvård
Tatuering
Hudvård m.m.

Handla lokalt, självklart !
HANDLARE OCH FÖRETAGARE
I ALLA SÄTERS KOMMUNDELAR!
Att handla lokalt ligger i tiden och är viktigt för att våra företag ska överleva. Tillsammans
kan vi behålla kunderna i kommunen genom att visa upp vilka fantastiska butiker och företag
vi har. Säterbladet, erbjuder er att annonsera tillsammans under en rubrik. - HANDLA LOKALT -

På dessa sidor syns du och dina erbjudanden extra bra!
Kontakta oss för mer information om priser och annonsstorlek.
annons@hammarstryckeri.se eller 0225-501 86.
Nr
6

Utgivning

Manusstopp

Inför:

Tisdag 30 mars Tisdag 23 mars Påskveckan		

10

Tisdag 25 maj

12

Tisdag 22 juni Tisdag 15 juni

Midsommar

19

Tisdag 2 nov.

Allhelgonahelgen+Fars Dag 14/11

20

Tisdag 23 nov. Tisdag 16 nov.

Tisdag 18 maj
Tisdag 26 okt.

Mors dag 26/5

Julmarknad
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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. Vi erbjuder er att
annonsera tillsammans under en rubrik. Under dessa svåra Corona-tider
erbjuder vi er ett bra pris på annonserna under rubriken:

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

annons@hammarstryckeri.se eller 0225-501 86
Utgivningsdagar:
Tisdag 16 mars
Tisdag 27 april
Tisdag 8 juni
Tisdag 17 aug.
Tisdag 21 sept.
Tisdag 19 okt.

Manusstopp
Onsdag 10 mars
Onsdag 21 april
Onsdag 2 juni
Onsdag 11 aug.
Onsdag 15 sept.
Onsdag13 okt.

I Säterbladet syns du!

info@hammarstryckeri.se
www.hammarstryckeri.se
Gamla Tunavägen 23, Borlänge, Tel. 0225-50186

Alla pensionärer är välkomna till att fortsätta:
Bildvandringar, när som helst!
Ny vandring, nya bilder 1/3.
Start från Badstugatan 1.
Förutsättningar/anvisningar finns vid starten.
Vandring ger chans till vinst.

Vandra i
Säter, hitta
platserna!

Gruppturer med ledare
Onsdagar kl. 10.00.
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
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Välj ett svanenmärkt tryckeri och
bidra till bättre miljö du också!
Svanen en självklarhet
Miljöarbetet är viktigt för oss, vi ser det som en självklarhet att vara
Svanenmärkta. Det är en garanti för att vi klarar av att uppfylla de
hårda krav som ställs på produktion och råvaror, det är det minsta vi
kan göra för miljön. Genom att välja ett Svanenlicensierat tryckeri
bidrar även du till en bättre miljö.

Tel. 0225 501 86 • info@hammarstryckeri.se • www.hammarstryckeri.se

- trycksaker - layout - hemsidor - storformatutskrifter -

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

LÅNGHAG-SOLVARBO VÄGSAMFÄLLIGHET kallar till
EXTRA STÄMMA med anledning
av beslut om nya stadgar. Stämman hålls via post som skickas till
samtliga registrerade medlemmar.
Svar ska ha inkommit senast 3/3 kl
19:00. Kontakt vid utebliven post:
andreas@solvarbo.se

LÅNGHAG-SOLVARBO VÄGSAMFÄLLIGHET kallar till
ORDINARIE STÄMMA den 17/3
kl 19:00. På dagordningen är bland
annat beslut om nya stadgar. Stämman hålls digitalt och kallelse skickas
till samtliga registrerade medlemmar
samt anslås på byns anslagstavlor.
Välkomna!

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

SÄLJES

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

Gamla Tunavägen 23, 784 36 Borlänge

A4 BLÄCKSTRÅLESKRIVARE HP Page Wide
MFP 377dw. Pris 2000:-.
070-535 04 40.
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85x27 mm 340:RENOVERING • OMBYGGNAD • TILLBYGGNAD
Kontakta

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

Sedan 1986

Din lokala rörmokare

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

Kyrka för Fairtrade

Söndag 28 februari

För dig som har SPORTLOV!

Gustafs kyrka
11:00 Webbsänd gudstjänst. Birgitta Lagerqvist och Daniel
Larsson. Åza Alfvemark, sång.
Torsdag 4 mars
Säters kyrka
12:12 Webbsänd lunchkonsert. Thomas Bernhardt.
Söndag 7 mars
Silvbergs kyrka
11:00 Webbsänd sinnesrogudstjänst. Katarina Engvall
Thunell, Marie Pederby och Minna Larsson Heimo.
Fredag 12 mars
Säters kyrka
18:30 Webbsänd sinnesrogudstjänst. Marie Pederby, Katarina
Engvall Thunell och Elias Thunell Engvall m fl.

Under sportlovsveckan har du möjlighet att…
GÅ PÅ SKATTJAKT…
..vid våra kyrkor i Gustafs, Säter, Silvberg och
St Skedvi. Alla med rätt svar får ett litet pris och
är med i utlottningen av ett större pris.
GÅ VÅR TIPSPROMENAD…
...som finns i Gustafs, Säter och St Skedvi.
Vi drar en vinnare av de med flest rätt.
Instruktioner för
SKATTJAKT och TIPSPROMENAD finns här:
Gustafs: Vid entrén till Barn-och ungdom, församlingsgården
Säter: Vid entrén till Barn- och ungdom, Coriandergården
St Skedvi: Vid entrén till församlingshemmet
SKATTJAKT i Silvberg: Vid entrén till kyrkogården
LYCKA TILL!

Söndag 14 mars
Säters kyrka
11:00 Webbsänd gudstjänst med små och stora. Birgitta
Lagerqvist, Katarina Engvall Thunell, Maria Lissel och
Minna Larsson Heimo.
Onsdag 17 mars
Gustafs kyrka
18:00 Webbsänd aftonmusik. Daniel Larsson.
Söndag 21 mars
Stora Skedvi kyrka
11:00 Webbsänd Maria-gudstjänst. Forshaga Susanne Bränn
hammar och Thomas Bernhardt.
Söndag 28 mars
Gustafs kyrka
11:00 Webbsänd gudstjänst. Pehr-Albin Edén och Daniel
Larsson. Erik Nilsson, sång.

Information från Säterbygdens församling
Gudstjänster
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

Läs Säterbladet på nätet

www.saterbladet.se

SÄTERBLADET

Handla och trivs i Säters kommun

På gång i februari-mars

Situationen kring Coronaviruset och Covid-19 påverkar möjligheterna och lämpligheten kring att genomföra
aktiviteter och evenemang. Just nu gäller en tillfällig covid-19-lag.
Läs på vår webbplats sater.se eller ring vår kundtjänst: 0225-55 000 för information om aktuella aktiviteter.

Coronaviruset

Det är inte över, smittspridningen pågår i din vardag

Det är en fråga om liv och död

Vaccination mot covid-19

Följ lagstadgade restriktioner och förbud.

Arbetet med att vaccinera mot covid-19 är nu igång
och Folkhälsomyndigheten prioriterar i vilken ordning
personer ska erbjudas vaccination. Det kallas att
vaccinationen görs i olika faser.

Följ också de nationella restriktionerna
Vilka de är kan du läsa om på krisinformation.se.
Krisinformation.se når du även på telefonnummer 11313.
För råd om vård och provtagning, se 1177.se eller ring 1177.
På sater.se finns lokal information och länkar till andra
myndigheter.

Vaccination kan hjälpa till att minska smittspridningen.
Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att
vaccinera sig, även om det är frivilligt.

Håll ut!

Läs mer och håll dig uppdaterad via 1177.se/dalarna

Jobba i Säters kommun

Ansökan om skolskjuts höstterminen 2021

Vill du göra skillnad i ditt arbetsliv? Vill du förgylla
tillvaron för dina medmänniskor? Just nu har vi ett antal
tjänster tillgängliga där du får chansen till det!

Den 8 mars öppnar E-tjänsten Skolskjuts. Där ansöker
du som är vårdnadshavare om skolskjuts för ditt/dina
barn i grundskolan, inför höstterminen.

Just nu kan du bland annat söka till:
- Semestervikarier till Hemtjänsten 2021

Mer information och länk till tjänsten hittar du på www.
sater.se/skolskjuts

- Semestervikarier till Äldreomsorgen Särskilt boende/
Korttids sommaren 2021

Vet du någon som behöver ett sommarjobb?

- Semestertvikarier till boendestödjare/skötare/omsorgsassistent och personliga assistenter
Du hittar mer information samt hur du gör för att söka
tjänsterna via sater.se/naringsliv/jobba-hos-oss

Behöver du eller någon du känner ett sommarjobb?
Ta chansen och sök hos oss! Observera att sista
anmälningsdag är 14 mars.
Läs mer via sater.se/sommarjobb

Säters kommun, www.sater.se E-post: kommun@sater.se, tel: 0225-55 000

Svårt att hitta information på nätet? Kontakta ditt DigidelCenter på biblioteket för hjälp!

