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annons@hammarstryckeri.se

Nr 6 30/3 2021

Glad Påsk!

Gruppförsändelse

NÄSTA NUMMER utkommer TISDAG 13 APRIL MANUSSTOPP ONSDAG 7 april. kl 12.00

VED

från 300 kr/kbm,
färdigsågad, stjälpt mått.
Transport kan ordnas.
Ring 070-216 44 14

0723-87 71 22

Går du i säljtankar?
Det starka teamet på Svensk Fastighetsförmedling i Säter är stolta över att sälja flest * villor, fritidshus och lägenheter i
Säters kommun. Gå in och läs varför på Sveriges största oberoende sajt för kundomdömen, reco.se. De senaste 12 månaderna
hade vi dessutom ett högre kvadratmeterpris än våra konkurrenter. Med oss får du en trygg affär och bäst betalt.
Välkommen att kontakta dina lokala bostadsexperter på 0225-536 60 om du ska sälja din bostad.
*Enligt statistik för helåret 2020 antal sålda bostäder hemnet.se

SÄTER | STORGATAN 13 | TEL 0225 536 60 | SVENSKFAST.SE/SATER

Saknar du en tand
och funderar på implantat?
Vi har den senaste tekniken med
guidad kirurgi vilket ger:
• Lindrigare behandling och
mindre efterbesvär
• Bättre precision
• Finare resultat
Kontakta oss så berättar vi mer:

Säter

ALLA PENSIONÄRER OCH
”CORONAENSAMMA”!

VARMT VÄLKOMNA TILL
APRIL MED PRO SÄTER!
Lär känna Ditt Säter genom:

• Ny Bildvandring när det passar Dig
• Onsdagspromenader kl. 10.00
(Med eller utan stavar, som finns att låna)
Rör på Dig som Du vill och bli med i Motionslotteriet

Starter och förutsättningar vid vår lokal Badstugatan 1
Var med på allt eller något
Vinn PRO-lott, som kan ge miljonvinst!

Telefon 0225-532 92 • info@tandhalsansater.se

Välkomna!

PRO Säter
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DAGS ATT ANSÖKA OM FONDMEDEL
Avkastning från fonder förvaltade av socialnämnden.
Avkastning från de samlade fonderna, vilka förvaltas och
administreras av Socialnämnden, finns att fördela för år
2021.

Rörmokare till Er tjänst i Säter - 070 377 46 10

Enligt Socialnämndens beslut, 1999-04-21, om fastställda
kriterier, skall fondernas avkastning utges till enskilda
och grupper:

85x27 mm 340:RENOVERING • OMBYGGNAD • TILLBYGGNAD

• för förebyggande arbete med barn i skolåldern
från låg- till högstadiet
• till aktiviteter för psykiskt funktionshindrade/
handikappade, där andra ersättningsformer saknas
Sista ansökningsdag för båda fonderna är 2021-04-30.
Ansökningshandlingar finns att hämta i Rådhusets
reception, socialförvaltningens reception eller på
kommunens hemsida, www.sater.se
Ansökan skickas till:
Socialförvaltningen
Säters kommun
Box 300
783 27 Säter
Märk kuvertet med
”Fondansökan”

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.

Kontakta
Sedan 1986

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

Hej, du som har PÅSKLOV!
Gå vår digitala tipspromenad.

Den finns i Gustafs, Säter och St Skedvi.
Du behöver mobiltelefon med internetuppkoppling
och appen Actionbound. Pris till den med flest poäng.
Start och info Gustafs: Vid entrén till Barn- och ungdom, församlingsgården
Start och info Säter: Vid entrén till Barn- och ungdom,
Coriandergården
Start och info St Skedvi: Vid entrén till församlingshemmet
LYCKA TILL!
Barn- och ungdomsledarna
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Kom och lär dig orientering!

Säterbygdens OK bjuder in till nybörjarkurs för barn och vuxna.
Barn och ungdomar från 7 år har skogslekar och roliga övningar med
orienteringsinslag.
Vuxna är också välkomna att följa med. Man kan följa med och ”skugga” något barn på
övningarna eller passa på att följa med den vuxna gruppen och få chans att lära sig mer om karta och
kompass. Ta med träningskläder. Vi kommer att dela upp i Coronaanpassade grupper för att följa de
restriktioner för allmän sammankomst som gäller.
Tisdagar med start 13 april. Samling 18.00 vid Säterstugan, Hagavägen Säter.
Vi kommer sedan att vara på olika kartor i kommunen och träna tillsammans fram till sommaren.
Avgift är medlemskap i Säterbygdens OK, barn 100:-, vuxen 200:- eller familj 500:-.
Anmälan senast 6 april till Anna Skogbergs (barn) 072-202 00 79. Carina Sandberg (vuxen) 070-640 46 73
Efter vinterns succé med Naturpasset i Säter och Gustafs drar vi vidare ut i skogen i
jakten på kontroller och kodbokstäver. 1 april öppnas Naturpasset Vår i Ovangårdsskogarna. Information och möjlighet att ladda ner egen karta finns på klubbens
hemsida www.saterbygden.se. Karta kan även köpas via Södra Dalarnas Sparbank i Säter eller genom
mail till carinaper18@gmail.com
Väl mött i skogen önskar Säterbygdens OK
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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

Kärleken till hembygden
Ett ställe där den känns och syns är på vackra
Stora Skedvi Hembygdsgård. Här finns en fin samling
med 2500 föremål. Ett större antal av dessa visas
aldrig och det är inte alltid tydligt var de finns. Därför
pågår nu en inventering för att se till att det blir
ordning på alla inventarier och att de digitaliseras.
- Projektet är viktigt för att kulturhistoriska minnen
tas till vara, synliggörs och görs tillgängliga för skolungdom, forskare och hembygdsintresserade, säger
Jonas Ahlin, projektledare, Stora Skedvi Hembygsförening. Torkel överst på bild och Jonas är
ansvariga för projektet.

TEL 0225-358 00 | WWW.SODRADALARNASSPARBANK.SE

DIVERSE
VI HAR STOR TOMT,
centralt i Säter. Saknar tid att
sköta trädgården.
Du har tid och intresse,
RING 070-835 27 05

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

Tel. 0225-501 86
Gamla Tunavägen 23,
784 36 Borlänge

SÄTERBLADET

Från

Handla och trivs i Säters kommun
Öppettider
måndag-torsdag 10-17
Lunchstängt
13-14

till

Boka tid på 070-524 96 10
Skenshyttan 82

Välkommen till Stora Skedvi´s

Vårerbjudande!
Säter: tisd
Borlänge: onsd-fred

Leena

Fotbad &
fotsalva

200 kr
op- 245:-

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

Här kan du köpa DALTONs hudvård
och få din behandling i lugn och ro!

Nu även en helt ny behandling i Sverige:

DALTON MARINE AQUA FACIAL!

1.

Revolutionerande hudvård i 3 steg

(anti-age - acne - solskador - pigment mm)
med hjälp av vatten och vacuum:
med AHA
• Remove/Rengöring
med BHA
• Repair/Exfoliering
• Restore/Återfukt och näring
Synbara resultat efter bara1 behandling!
1.

2.

3.

Mer info och intro-erbjudanden finns på:

elingsbo fägring

www.dalton-cosmetics.com

tel: 0708 74 79 98

elings b o f agring.se

HÅRRESANDE

FRISÖREN

Svårt att ta dig till en frisör?
Låt frisören komma till dig!

Salong på

Kråkvägen 16, Säter.
Helena Olsson

Löparegatan 6, Säter

Ring för att boka tid.

0225 - 523 33

Frisör

Ring för att boka tid

072-718 98 67

Frisyrstudion

Backa 62, Gustafs
Tel. 0243-680 81

Three By Mee
Skönhet, Hälsa & Nagelvård

Dipl. Nagelterapeut
Maria Sellberg

bokadirekt.se
tel. 070-643 80 24

FRISÖR • NAGELTERAPEUT
Odalvägen 1, Gustafs

073 - 622 35 23
Boka via: www.bokadirekt.se

Cert. massageterapeut
Malin Wikström

Glad Påsk
önskar jag alla kunder!

Boka på
076 - 777 26 96
Välkomna!
Innehar remissavtal
SÄTERBLADET

För tidsbokning:
Boka på bokadirekt.se

070-304 21 32

maria
nila

JUST NU

399 kr
Ord. pris:
499 kr/st

Varmt välkomna in till oss på

Marie och Martina

Vasaplan, Säter Tel. 0225 - 506 00

SÄTERBLADET
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Behandlingserbjudande April
Som tack för all stöttning under denna speciella
tid vill vi ge våra kunder lite extra

Missionshuset,
Solvarbo

• Vid bokning av klassisk ansiktsbehandling

0243-241 180

60 eller 80 min ingår färgning av bryn,
värde 195 kr
• Vid bokning av påfyllning av fransförlängning 		
ingår färgning av bryn värde 195 kr

Katharina Jakobs

tt ni väljer
Tack för a
till oss, ert
att komma
T!
er ALL
stöd betyd
För mer info och bokning

KATHARINAS FOTVÅRD
Behandla
besvärliga fotvårtor och förhårdnader med
Bio Cool
Foot Care

Medicinsk fotterapeut
sprittenslada@gmail.com
Linda, Stina och Pernilla

www.pausbylinda.se

070 324 21 26

Välkommen till oss

Glad Påsk!

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

www.pausbylinda.se

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.
Nästa samannonsering är 11 maj.
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.
SÄTERBLADET
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- Vi har mycket att erbjuda -

25%

på massor
av tapeter!
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Alloc
Vinylgolv 349:- m2
( ord pris 429:-)
Välkommen
till vår ”nya” fina
butik, vi firar med
massor av finfina
priser!!!

30%

Kvalité & Tradition sedan 1963

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

Priserna gäller
t.o.m. 10/4

på all färg från
vår nye leverantör
Caparol!

SÄTERBLADET
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HANDLA LOKALT

- Vi har mycket att erbjuda Vi har sportglasögonen du saknar!
Går att få med dina styrkor.

FJÄRIL i Säter

din lokala blomsterbutik

Vackra påskblommor &
arrangemang finns hos oss
Vi har även presenter och delikatesser.
Tel. 0225-501 12 Öppet: Vardagar 10.00-18.00
Följ oss på sociala medier

Hemleverans i Säter, 50 kr

Kristinegatan 5, Säter

Vi tar swish

Tel. 070-634 11 45

Otroligt sköna sneakers i butiken
Dam och herr, stl 36-46
Svart, Marin, Vit och Rosa

699:Måndag-fredag 10-18
Lunchstängt 13-13.45
Lördag 10-14

Tel. 0225-514 04
Vasagatan 6, SÄTER

Tvätta bilen alla dagar,
året om. Vi har öppet 24/7
Här finns ett förhöjt bås för
större fordon, maxhöjd 3,5m

Bra priser
som vanligt,
25 kr extra
för varje
100 kr.

Vår=Trädgård
Vi har fyllt
på i våra
hyllor med
massor av
trädgårdsredskap

Business photo created by prostooleh
www.freepik.com

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

Hjärtligt välkomna!
Tvätten i Säter, Bisbergsrondellen (Smedrondellen), utefter riksväg 70.

Komplett färgavdelning
Vi blandar din kulör

SÄTERBLADET

SÄTERBLADET

HANDLA LOKALT
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- Vi har mycket att erbjuda Planera din
utbildning i god tid
- kontakta oss för en
personlig inskrivning
eller utbildningsplan

Ö. Långgatan 14, Säter • Stationsg. 4, Hedemora

www.trafikcenter.nu

Englesson
trämöbler 15 %

Din lokala rörmokare

Englesson har både moderna och
klassiska möbler för många rum.
Välkommen!

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

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

Ninnie Nilsson Leif Eriksson Peter Lundkvist Marie Onkka

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

SÄTERBLADET

Johanna Norlander

Auktoriserad av Sveriges
Begravningsbyråers Förbund

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

SÄTERBLADET
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Vi ger ett tryggt stöd i en svår stund.

Vill Du jobba med oss?
Jag behöver personal till butiken på heltid/deltid.
Välkommen med Din ansökan till Per Petersson.

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

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

Påsklov på Säters bibliotek 31/3–11/4
Trolldom & magiska drycker
– digital aktivitet med
LajvVerkstaden
tisdag 6/4, kl 17-19
• Skapa ett eget magiskt labb!
Med hjälp av LajvVerkstaden
blir du guidad hemma vid en
dator eller surfplatta och får
lära dig att göra egna magiska
drycker och din helt egna trollstav. Passar bäst för dig som är
9–12 år. Mer information finns på bibliotek.sater.se,
Instagram och Facebook. Begränsat antal platser, kontakta
biblioteket via mejl eller telefon för anmälan:
bibliotek@sater.se, 0225-55 186.
Hemliga koder
– klurig påse att ta med hem
• Lär dig hemliga koder så att du kan
skriva egna hemliga meddelanden!
Påse med kodhjul och olika spännande
kodsystem att lära sig finns att hämta på biblioteken i
Säter, Gustafs och Stora Skedvi. Gäller så länge lagret
räcker. Utlämning av påsar från onsdag 31/3.
Bokgåva – klurig aktivitetsbok att ta hem
• Vi har sammanlagt 50 gåvoböcker att dela
ut i Säter, Stora Skedvi och Gustafs! Det är
en rolig och klurig aktivitetsbok som blir en
spännande påsklovsaktivitet för hela familjen. Sätt er tillsammans, hitta spår, knäck koder och lös mysteriet! Boken passar
från 6 år. Utlämning av böcker från onsdag 31/3.

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
påsklovspyssel.
Håll utkik på sociala medier för tips på roliga lovaktiviteter
att göra hemma och digitalt!
Instagram: satersbibliotek, skedvibibblan
Facebook: Säters bibliotek
Kodknäckar-historier – tipspromenad
utomhus för hela familjen
• Lös hemliga (och roliga?) meddelanden! Gå
vår kluriga tipspromenad i fönstren på biblioteken i Säter och Stora Skedvi. Kom och gå när
du vill från onsdag 31/3.

Tips för dig från 13 år i Säter, Stora Skedvi
och Gustafs – leta godis + överraskning ute!
Under påsklovet 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 från
fredag 2 april på:
Instagram: satersbibliotek
Facebook: Säters bibliotek

www.gafood.se

Tel. 0225-501 12
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Dags för nytt avlopp?
Kontakta oss för hembesök och kostnadsfri offert! Vi driver ditt avloppsprojekt från start till
ett färdigt svensktillverkat enskilt avlopp som klarar både normal och hög skyddsnivå.
I ett nytt avlopp utfört av J.Forsberg Entreprenad AB som är en FANN Auktoriserad Partner ingår detta:
• Projektering
• Jordprov
• Detaljerad typritning

• Kontakt med kommunen
• Dokumentation på genomfört arbete
• Inget serviceavtal behövs

• Grävarbete
• 10 års funktionsgaranti vid komplett
avloppssystem

Exempel:
WC+BDT Normal skyddsnivå
FANN Blue Trekammarbrunn med
infiltrationsmoduler för ett hushåll

| 10 års funktionsgaranti
| Svensktillverkad
Färdig paketlösning
Inget serviceavtal
behövs
| 10 års funktionsgaranti
| Inget serviceavtal| behövs
| Svensktillverkad
| www.dalaavlopp.se
| 0225-539 02
Färdig paketlösning

Se vårt stora utbud av
kompletta studentskyltar på

hammarstryckeri.se

STUDENTSKYLT
50x70 cm monterad på pinne

:
5
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7
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Beställ enkelt från vår hemsida.
Nyhet för i år
2 m banderoll!
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2021

7
0:-65

Beställ en banderoll med samma tema
som skylten. Upp till 2 m lång, 30 cm bred.
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info@hammarstryckeri.se
www.hammarstryckeri.se
Gamla Tunav. 23, Borlänge - 0225-501 86

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

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.
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Gudstjänster i påsk!
Kyrka för Fairtrade

För att delta i någon av våra gudstjänster görs föranmälan till
saterbygdens.forsamling@svenskakyrkan.se eller 0225- 29 16 00.
Våra direktsända gudstjänster: www.svenskakyrkan.se/saterbygden.

Tisdag 30 mars - Anmälan senast tisdag 30 mars
Gustafs kyrka
18:00 Direktsänd passionsandakt. Birgitta Lagerqvist och Daniel
Larsson. Max 8 besökare.

Onsdag 31 mars - Anmälan senast onsdag 31 mars
Gustafs kyrka
18:00

Direktsänd passionsandakt. Pehr-Albin Edén och Daniel
Larsson. Max 8 besökare

Skärtorsdagen 1 april - Anmälan senast onsdag 31 mars
Gustafs kyrka
Direktsänd skärtorsdagsmässa. Birgitta Lagerqvist och Daniel
Larsson. Max 8 besökare.
19:00 Skärtorsdagsmässa. Birgitta Lagerqvist och Daniel Larsson.
Max 8 besökare.
Stora Skedvi kyrka
18:00 Skärtorsdagsmässa. Forshaga Susanne Brännhammar och
Minna Larsson Heimo. Max 8 besökare.
19:00 Skärtorsdagsmässa. Forshaga Susanne Brännhammar och
Minna Larsson Heimo. Max 8 besökare.
Sjukhuskyrkan/Rotundan - Ingen föranmälan behövs till denna mässa
14:00 Skärtorsdagsmässa. Lars-Gunnar Skogar, Marie Pederby och
Thomas Bernhardt. Max 8 besökare
Säters kyrka
12:00 Skärtorsdagsmässa. Pehr-Albin Edén, Marie Pederby och
Thomas Bernhardt. Max 8 besökare.
18:00 Skärtorsdagsmässa. Pehr-Albin Edén, Marie Pederby och
Thomas Bernhardt. Max 8 besökare.
18:00

Långfredagen 2 april - Anmälan senast onsdag 31 mars
Gustafs kyrka
18:00 Långfredagsgudstjänst. Birgitta Lagerqvist och Daniel Larsson.
Max 8 besökare.
19:00 Långfredagsgudstjänst. Birgitta Lagerqvist och Daniel Larsson.
Max 8 besökare.
Silvbergs kyrka
11:00 Långfredagsgudstjänst. Pehr-Albin Edén och Thomas Bernhardt. Max 8 besökare.
Stora Skedvi kyrka
11.00 Direktsänd långfredagsgudstjänst. Forshaga Susanne Brännhammar och Minna Larsson Heimo. Max 8 besökare.
12.00 Långfredagsgudstjänst Forshaga Susanne Brännhammar och
Minna Larsson Heimo. Max 8 besökare.
18:00 Långfredagsgudstjänst. Pehr-Albin Edén och Minna Larsson
Heimo. Max 8 besökare.
19:00 Långfredagsgudstjänst. Pehr-Albin Edén och Minna Larsson
Heimo. Max 8 besökare.
Säters kyrka
09:00 Långfredagsgudstjänst. Pehr-Albin Edén och Thomas Bernhardt. Max 8 besökare.
13:00 Långfredagsgudstjänst. Pehr-Albin Edén och Thomas Bernhardt. Max 8 besökare.

Påskdagen söndagen 4 april - Anmälan senast onsdag 31 mars
Gustafs kyrka
11:00 Påskdagsmässa. Birgitta Lagerqvist och Daniel Larsson.
Max 8 besökare.
12:00 Påskdagsmässa. Birgitta Lagerqvist och Daniel Larsson.
Max 8 besökare.

Sedan adventstiden har vi i Säterbygdens församling sänt våra gudstjänster online. De restriktioner som gäller har gjort det svårt att fira
fysiska gudstjänster och jag vill tacka alla er som följt våra gudstjänster och för all fin respons på dem.
Från och med påskveckan kommer vi att börja fira fysiska gudstjänster igen, trots att församlingen endast kan vara upp till åtta
personer. Under påskhelgen kommer en av gudstjänsterna per kyrklig helgdag (Skärtorsdagen, Långfredagen, Påskdagen och Annandagen) att direktsändas online. Dessutom har vi maximerat antalet
gudstjänster i våra kyrkor så att så många som möjligt kan få tillfälle
att gå på någon gudstjänst i sin kyrka. Under april månad kommer
vi sedan att fortsätta att fira gudstjänster och en av dem kommer
varje söndag att sändas.
När vi nu börjar direktsända våra gudstjänster är tekniken en
utmaning. Vi arbetar hårt på att det ska fungera tillfredsställande
men det kan förstås finnas barnsjukdomar. Fortsätt gärna med
konstruktiv återkoppling och goda idéer, men jag ber också om
tålamod med eventuella tekniska problem.
I vår öppna folkkyrka är just öppenheten något centralt och att
anmäla sig till en gudstjänst känns främmande. Men pandemi-tiden
får oss att behöva ompröva många saker och detta är en av dem.
Om du vill komma på en gudstjänst i påsk behöver du alltså anmäla dig till församlingsexpeditionen. Du kan maila: saterbygdens.
forsamling@svenskakyrkan.se eller ringa 0225-291600.
Datum för anmälan: Se respektive dag/gudstjänst.
Varmt välkomna att komma på gudstjänster eller att fortsätta
följa oss på nätet.
Pehr-Albin Edén, kyrkoherde
Stora Skedvi kyrka
11:00 Påskdagsmässa. Forshaga Susanne Brännhammar och Minna
Larsson Heimo. Max 8 besökare.
12:00 Påskdagsmässa. Forshaga Susanne Brännhammar och Minna
Larsson Heimo. Max 8 besökare.
Säters kyrka
11:00 Direktsänd påskdagsmässa. Pehr-Albin Edén och Thomas
Bernhardt. Max 8 besökare.
12:00 Påskdagsmässa. Pehr-Albin Edén och Thomas Bernhardt.
Max 8 besökare.

Annandag påsk måndag 5 april - Anmälan senast onsd 31 mars
Gustafs kyrka
18:00 Direktsänd mässa. Pehr-Albin Edén och Daniel Larsson.
Max 8 besökare.
Silvbergs kyrka
14:00 Mässa. Pehr-Albin-Edén och Daniel Larsson. Max 8 besökare.
Skedvigården - Ingen föranmälan behövs till denna mässa.
14:00 Mässa. Forshaga Susanne Brännhammar, Marie Pederby och
Minna Larsson Heimo. Max 8 besökare.

Onsdag 7 april - Anmälan senast 7 april
Gustafs kyrka
18:00 Kvällsmässa. Pehr-Albin Edén och Daniel Larsson.
Max 8 besökare.

Lördag 10 april
Sjukhuskyrkan/Rotundan - Ingen föranmälan behövs till denna gudtjänst
10.30 Gudstjänst. Marie Pederby och Thomas Bernhardt..
Max 8 besökare.

Söndag 11 april - Anmälan senast torsdag 8 april
Gustafs kyrka
11.00 Gudstjänst. Birgitta Lagerqvist och Daniel Larsson.
Max 8 besökare.
Stora Skedvi kyrka
11.00 Gudstjänst. Pehr-Albin-Edén och Thomas Bernhardt.
Max 8 besökare.
Säters kyrka
14:00 Direktsänd gudstjänst. Pehr-Albin Edén och Thomas
Bernhardt. Max 8 besökare.

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

SÄTERBLADET

Handla och trivs i Säters kommun

På gång i april

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: 0225-55000 för information om aktuella aktiviteter.

Coronaviruset

Det är inte över, smittspridningen pågår i din vardag. Ta hand om dig och andra.

Det är en fråga om liv och död.
Följ lagstadgade restriktioner och förbud.
Följ också de nationella rekommendationerna.
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.

Demens och minnesproblem

Vaccination mot covid-19
Vaccination är det effektivaste sättet att minska risken
att bli allvarligt sjuk och att minska smittan i samhället.
Region Dalarna följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om i vilken ordning befolkningen ska
erbjudas vaccination.
All information om vaccinationer finns på
1177.se/dalarna. Region Dalarna informerar på olika
sätt informera om när det är dags för vaccination för
den prioriteringsgrupp du tillhör (gäller dig som är 18
år och äldre, barn vaccineras inte).

Är du anhörig till någon med en utredd eller misstänkt
demenssjukdom?
Har du själv fått diagnos demenssjukdom eller har frågor kring symtom som kan tyda på demenssjukdom?
Undrar du hur en demensutredning går till?
Ser du ett behov av stöd i vardagen men vet inte hur du
ska gå vidare?
Ring demenssjuksköterska Catarina Lind: 0225-553 32

Sommartid på
återvinningscentralen
Från 29 mars är det utökad öppettid på onsdagar.
Mån, tis och fre är det öppet kl. 8-16
Ons och tors kl. 8-19 (endast till kl. 16 skärtorsdagen.)
Lör kl. 9-15

Fritidsbankens påsklovstider
På Fritidsbanken lånar du fritidsutrustning kostnadsfritt! Fritidsbanken hittar du på Malmsteinsgatan 25
i Säter, men ring gärna innan du kommer och lånar!
Telefon: 0225-55644. Fritidsbanken Säter finns också
på Facebook! Under påsklovet är våra öppettider:
Skärtorsdag 1 april: 10:00-14:00
Tisdag 6 april: 10:00-18:00
Onsdag 7 april: 10:00-18:00
Torsdag 8 april: 10:00-14:00

Långfredag, påskafton och annandag påsk är det stängt
på återvinningscentralen.

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!

