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Lisbeth Ander

TID FÖR FÖRÄNDRING!

Lars Hjorth

Vi ser i framtiden en utveckling av
demokratin i Säterbyggdens församling
Vi ser de anställda som en grundläggande
och viktig resurs för en sådan utveckling

Andra namn på (S) lista i höstens val till
kyrkofullmäktige. Lisbeth arbetade tidigare
som konsumentrådgivare i Säters kommun!
“I dagens mångkulturella samhälle måste
Svenska kyrkan våga förändra sitt innehåll så
att fler känner sig välkommna” - Lisbeth

Femte namn på (S) lista i höstens val till
kyrkofullmäktige. Lars arbetade tidigare
på Samhällsbyggnadsnämnden i Säters
kommun!
S ÄT E R B  G D E N S F Ö R S A M L I N G

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
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UVBERGETS VVO

ÅRSMÖTE

ÅRSMÖTE torsdag 10 juni
kl 19.00 på St. Skedvi Hembygdsgård. Vi är utomhus.
Välkomna Styrelsen

Hobergets WVO
Inställt p.g.a.
Covid-19
Styrelsen

Dyvikens
Vägsamfällighet

Årsmöte:
Onsdag 17 juni kl. 17.00
Föranmälan till sekreterare
senast 11 juni, telefon 0722- 494 645
Välkomna!

Vi ger ett tryggt stöd i en svår stund.

Går du i byggtankar?
Kontakta Lars Engström
lars.engstrom@brahus.se
Mobil: 0706-61 17 07

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

Över 100 års erfarenhet av husbyggnation

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

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.
Även Föreningsnytt och fyndet.
Priser ser du här nedan eller på saterbladet.se

Fyndet
PRO GUSTAFS
kallar till VIKTIGT MÖTE i
Naglarby bystuga.
Onsdag 26/5 kl. 14.00
Vi är utomhus, ta med egen stol
och fika.

SÄTERS IF
BÅGSKYTTEKLUBB
Inbjuder till årsmöte 3/6 kl 19.00
Plats: Träningsbanan, Djupdalarna,
Säters södra industriområde.
Välkomna, styrelsen!

ST. SKEDVI HEMBYGDSFÖRENINGS ÅRSMÖTE
Onsdag 26/5 kl.18.30
Plats: utomhus på hembygdsgården. Välkomna!

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, betalas vid inlämnandet

LOPPIS UTOMHUS
Skogsparken 5 i Säter 6 juni kl
10-14. Finns: Barnartiklar, möbler, kläder, böcker, skor, prylar
m.m. Allt kommer från rökfritt
hem. Håll avstånd vid flera besökare. Skyltat. Varmt välkomna.
OBS! Inställt vid regn.

DIVERSE

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

”PYTTELILLA” VÄXTER
Gratis utdelning av vissa kulturväxter 29 maj kl. 10-15
Bispberg (skyltat)

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

annons@hammarstryckeri.se
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Saknar du en tand
och funderar på implantat?
Rörmokare till Er tjänst i Säter - 070 377 46 10

Kom och ät
i trygg miljö!
Vi följer folkhälsomyndighetens regler.
Håll avstånd!

LUNCHBUFFÉ

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:

Telefon 0225-532 92 • info@tandhalsansater.se

Vardagar kl. 11-14

85x27 mm 340:RENOVERING • OMBYGGNAD • TILLBYGGNAD

Á LA CARTE
Grekiska rätter,
Pizza & Kebab, Sallader

Kontakta

STOR UTESERVERING!
Avhämtning, bordsbeställning, Vasag. 2, Säter

0225-501

57 www.dalarasten.nu

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

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

Sedan 1986

Säter

ALLA PENSIONÄRER OCH
”CORONAENSAMMA”!

VARMT VÄLKOMNA TILL
SOMMAR MED PRO SÄTER!
Tipspromenader
Tisdagar start 10 – 11.30 nära Willys
Boule
Skönvik, måndagar och fredagar 10.00
för vana spelare och er som vill pröva på!
Motionslotteri
Alltid på gång, blanketter och regler vid vår lokal.
Annat?
Annonseras, beroende på ”coronaregler” och
vaccinationsläge.
Lokal och Expedition
Badstugatan 1, onsdagar 10 -!2, tel. 0225 50104

Välkomna!

Ninnie Nilsson Leif Eriksson Peter Lundkvist Marie Onkka

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

PRO Säter

Johanna Norlander

Din lokala rörmokare
Auktoriserad av Sveriges
Begravningsbyråers Förbund

Ulf Såsser - 070 - 371 32 34
ulf@usror.se
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STUDENTSKYLT
50x70 cm monterad på pinne
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MINISKYLTKOPIA
(10x15 cm) inplastad
med snöre. Enkel att bära med
runt halsen under hela dagen!
Beställ enkelt
vårtstora
stora utbud
SeSevårt
utbudavav studentskyltar
på

från vår hemsida.
Nyhet för i år
2 m banderoll!

hammarstryckeri.se
hammarstryckeri.se
kompletta studentskyltar på

Tek 3

Student

2021
med samma tema
Beställ en banderoll
ed.
l 2 m lång, 30 cm br
som skylten. Upp til

info@hammarstryckeri.se
www.hammarstryckeri.se

200:inkl. moms

Gamla Tunav. 23, Borlänge - 0225-501 86

- trycksaker - layout - hemsidor - storformatutskrifter -
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Varmt välkommen som kund hos oss
Som sparbank skiljer vi oss från de vanliga bankerna. Vi har en unik lokal förankring, vår verksamhet finns bara här i Säter, Hedemora och Avesta
kommun. Det innebär att varenda krona som
sparas hos oss stannar kvar i det lokala kretsloppet. Pengarna används till hus som byggs,
företag som startas och växer här, ingen annanstans.

Låna lokalt
Du är välkommen att höra av dig till oss för att
prata bolån eller boka ett möte om något annat.
När du ringer svarar vi i Hedemora eller Säter. Vi
finns här för att hjälpa dig. Det kanske är den
viktigaste fördelen med att låna lokalt.

En till sak som är speciellt med en sparbank
är att pengar från bankens vinst delas ut till
föreningar och eldsjälar som gör vår bygd
levande och trivsam att bo i. Varje dag bidrar vi
till att södra Dalarna växer och utvecklas.

För att bli kund
Hos oss kan du bli kund online om du har Mobilt
BankID eller välkommen in på våra kontor i Säter
och Hedemora. Vi hjälper dig med det praktiska
när du vill bli kund hos oss. Tänk igenom vilka
tjänster du har i din tidigare bank och hur ditt behov ser ut nu.
Vår styrka ligger i ett nära och personligt förhållande till dig som kund. Vi vill vara tillgängliga
för dig oavsett om det är digitalt eller genom ett
besök på våra kontor.

Våra rådgivare på vårt säterkontor
Thomas Källström, senior rådgivare
Elina Arvidsson, privatrådgivare
Lena Sigfridsson, privatrådgivare
Jerker Svanström, företagsrådgivare
Pär Asp, premiumrådgivare
Anna Floresjö, premiumrådgivare, föräldraledig

TEL 0225-358 00 | WWW.SODRADALARNASSPARBANK.SE

HANDLA LOKALT
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- Vi har mycket att erbjuda Handla där proffsen handlar
Falu vapen
Slamfärg
10 liter

Tvätta bilen alla
dagar, året om.

Vi har alltid öppet

429:-

Här finns ett förhöjt
bås för större fordon, maxhöjd 3,5m

Grön-Fri

195:-

1 liter
Tar bort påväxt på alla
typer av ytor, bl.a tak,
fasader, markytor, staket,
trätrall m.m.

Hedinolja 5 liter från

ise r
Bra p r l ig t,
an
s om v x t ra
e
25 k rv a r je
för

r.
100 k

329:-

Transparant, grå, brun

Business photo created by prostooleh
www.freepik.com

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

Komplett färgavdelning
Vi blandar din kulör

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

MORS DAG TIPS!
Nyinkommet till butiken
– porslinet med nostalgikänsla!
Till våra tapeter & övriga produkter med Stig Lindbergs
välkända Berså och Prunus har vi nu packat upp
kaffe och
thekoppar
mm.
Välkommen in
till oss, butiken
med det
lilla extra…
Kvalité & Tradition sedan 1963

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

- Vi har mycket att erbjuda -

15% på

ALLT
i butiken
Gäller torsdag27/5 lördag29/5

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

Tel. 0225-514 04
Vasagatan 6, SÄTER

Nu är det öppet igen!
n till
e
m
m
Välko
och
Idrottsvägen 13B, SÄTER • Tel. 070-654 01 67

Endast måndagar 14.00-20.00
Övrig tid enligt överenskommelse.

a
n
i
d
a
Stött
g
a
t
e
r
ö
f
lokala

Härliga sommartextilier!

Nu har vi fått
in Lexingtons
sommarkollektion
till butiken!
SÄTER • 0225-59 61 15 • Måndag–fredag 10–18
Lördag 10–15 • www.lidensmobler.se
SÄTERBLADET
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- Vi har mycket att erbjuda -

Presentkort
är en uppskattad
examens-/studentpresent.
Kom in till oss så gör vi en
plan för din utbildning.

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

www.trafikcenter.nu

FJÄRIL i Säter

din lokala blomsterbutik
Söker du någonting speciellt till din
trädgård eller blomsterplantering?
Säg till så beställer jag hem.

Glöm inte beställa
blommor till Mors Dag
Hemleverans i Säter 50:-!

Vi tar swish.

Kristinegatan 5, Säter Tel. 070-634 11 45

Du vet väl att Du alltid kan
få med ett par

solglasögon med
dina styrkor för halva

priset när Du köper ett par
ofärgade glasögon.
Välkommen
Per, Anna o Jennifer.

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

Tisdag

Nr 11

Tisdag

8
juni

Manusstopp
Onsdag 2 juni

22
juni

Manusstopp
Onsdag 16 juni

Nr 13

Tisdag

13
juli

Manusstopp
Onsdag 7 juli
Nr 14

Tisdag

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.

Läs Säterbladet på nätet: www.saterbladet.se

17
aug

Manusstopp
Onsdag 11 aug
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Med tanke på rådande

Säterbladet utg.datum �sdag pandemi
11:e maj
(manusstopp 5 maj)
kommer
HÅRRESANDE
Säters fvof inte ordna
FRISÖREN
någon formell

Med tanke på rådande pandemi kommer Säters fvof inte ordna någon
Svårt att ta dig till en frisör? formell ”Fiskepremiär” 2021.
”Fiskepremiär” 2021
Låt frisören komma till dig!
Men… Men...
vi har nu
påfyllt
medpåregnbåge
i Björshy�esjön
och Myggtjärn
i
vi fyllt
har nu
med regnbåge
i Björshyttesjön
och
Salong på
Nisshy�an
(det
är
fortsa�
svårt
a�
få
tag
på
öring).
Myggtjärn i Nisshyttan (det är fortsatt
Kråkvägen 16, Säter.
attregelbundet
få tag i öring).
Ny maj
fisk –fylls
på
Ny ﬁsk svårt
fylls på
under
oktober.
regelbundet under maj-oktober.
Helena Olsson
Dagkort (Ädelﬁsk) gäller i dessa sjöar.
Frisör
Dagkort (Ädelfisk) gäller i dessa sjöar.
Fiskekort
köper du
enklast
direkt från
iFiske:
Fiskekort
köper
du enklast
direkt
från
Ring för att boka tid
www.iﬁske.se/ﬁskekort-sater.htm.
iFiske:
www.ifiske.se/fiskekort-sater.htm
072-718 98 67

Löparegatan 6, Säter

Ring för att boka tid.

0225 - 523 33

Annonsmo�agare
Annonsmanus för Säterbladet lämnas till: Hammars
Tryckeri, Gamla
annons@hammarstryckeri.se
Tunav 23, 784 36 Borlänge Besöksadress: densamma
som ovan.
Tel. 0225-50186 E-post: annons@hammarstryckeri.se Manusstopp:
Kontaktperson
Se rutan på 1:a sidan, begärs korrektur på annons lämnas
annons ett dygn
före utsatt manusstopp. Tidningens ansvar för fel ärMa�as
begränsat
till högst
Hörnvall
annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller
felaktigt88införande
070-172
31
ansvaras ej.
cornerwall@hotmail.com

Nostalgiboken

När Ljustern
var större
än Vänern

Hans Johansson

Då är du VÄLKOMMEN till ELIMKYRKAN!
Tisdagar kl. 14.00 - 16.00 och Torsdagar kl. 10.00 - 12.00
Vi bjuder på fika och startar tisdagen den 18 maj.
Vid vackert väder finns möjlighet att sitta ute.
Vi följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

Har du inte fått ditt Säterblad?

wow!

Det vill vi gärna veta.

Finns att köpa på
Coop i Säter.
/Hasse
Bengt Erikssons tavla ”Syntes” får illustrera
mina ungdomsår och strövtåg
genom Säters gator.

TRYCKSAKER
- beställer ni av oss!
• Broschyrer
• Flygblad
• Kuverttryck
• Brevpapper
• Setblanketter
• Visitkort
• Transportsedlar
• Posters
• Tidningar
• Föreningstryck

Vill du ha en stund i stillhet och ro, lyssna på inspelad musik
i vår kyrksal eller ha någon att samtala med?

Skicka (helst) digital faktura
micke.laine@hotmail.com

Hans Johansson

(4:e upplagan)

När Ljustern var större än Vänern

Det här är berättelsen om mina uppväxtår
i Säter. Åren är 1947 till 1964
och Ljustern känns större än Vänern.
Under denna dynamiska tid får
min familj tillgång till kylskåp, elspis
och tv. Hunden Laika reser ut i
rymden och försvinner. Jag går på strövtåg
i hembygden, nöter skolbänken, ser Tiotusenkronorsfrågan på tv,
pallar äpplen och möter ett galleri
av säterbor. På Österlånggatan 6 spelar
grammofonen Owe Thörnquist,
Elvis och The Beatles. / Hans Johansson

Fakturaadress
Säters fvof
Mikael Laine
Tunagatan 13 B
784 34 Borlänge

Badstugatan 7 - Tel. 502 63

.se

Hör av er till oss på annons@hammarstryckeri
Ange din postadress.
Så kontaktar vi posten.

REKLAMPENNOR
med logotryck

Beställ din

ROLL-UP

hos oss du
Att hålla avstånd
också!
är att visa omtanke

Rollup
Vepor
Posters

Populära
pennor
i många
färger.

Gamla Tunav. 23, Borlänge 0225-501 86

info@hammarstryckeri.se

www.hammarstryckeri.se

Tack!

2 meter
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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.

Onsdag 26 maj - Föranmälan till Daniel Larsson
Gustafs kyrka
18:00 Aftonmusik ‘Good Old England’. Max 8 besökare.
18:30 Aftonmusik ‘Good Old England’. Max 8 besökare.
19:00 Aftonmusik ‘Good Old England’. Max 8 besökare.
Föranmälan till daniel.larsson@svenskakyrkan.se eller 0225- 29 16 42.

Torsdag 27 maj - Föranmälan senast 26 maj kl 15.00
Säters kyrka
12:12 Lunchkonsert Orgel 12punkt12. Minna Heimo spelar orgelmusik av bl.a. Johann Sebastian Bach och Edward Elgar.
Gunilla Thurin, andakt. Max 8 besökare.

Gudstjänster
Enligt gällande restriktioner är det från 1 juni tillåtet med max 50
besökare på våra gudstjänster och konserter.
Från och med 1 juni behöver man inte heller föranmäla sig.

Församlingsexpeditionen
På grund av rådande omständigheter är församlingsexpeditionen
tills vidare stängd för besök. Telefontider till församlingens växel
0225- 29 16 00 Måndag, tisdag och torsdag 9.00 – 15.00 (Lunch
12-13) Onsdag 13.00-15.00

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

Fredag 28 maj - Ingen föranmälan
Skedvigården
14:00 Andakt. Forshaga Susanne Brännhammar och Minna Larsson
Heimo. Max 8 besökare.

Lördag 29 maj - Ingen föranmälan

_________________________________________________________________________________________________________________

Kaffepaus på våra kyrkogårdar Kl. 12.00–15.00

Sjukhuskyrkan/Rotundan
10:30 Gudstjänst. Lars-Gunnar Skogar, Marie Pederby och Thomas
Bernhardt. Max 8 besökare.

Söndag 30 maj - Föranmälan senast 27 maj kl 15.00
Gustafs kyrka
11:00 Gudstjänst. Sture Lundqvist och Daniel Larsson. Jessica Andersson, sopran. Max 8 besökare.
Silvbergs kyrka
14:00 Gudstjänst. Sture Lundqvist och Daniel Larsson.
Max 8 besökare.

Onsdag 9 juni - Ingen föranmälan
Gustafs kyrka
18:00 Aftonmusik. Avslutning. Daniel Larsson. Max 50 besökare.

Tisdagar:

Gustafs

Onsdagar:

Säter

Torsdagar:

Silvberg

Säter och Silvberg kl 10-12 , Stora Skedvi och Gustafs kl 13-15
När vädret tillåter, finns vi på plats och bjuder på kaffe/te. Välkommen!
_________________________________________________________________________________

Vi planerar för

Kyrkrally

Gustafs kyrka
18:00 Kvällsmässa. Birgitta Lagerqvist och Daniel Larsson.
Göran Sundmark, tenor. Max 50 besökare.
Gustafs kyrka
11:00 Mässa. Birgitta Lagerqvist och Daniel Larsson. Gustav
Henriksson, trumpet, Anna-Karin Kylander och Anders Lagerqvist, violin, samt körkvartett. Max 50 besökare.
Stora Skedvi kyrka
11:00 Gudstjänst. Pehr-Albin Edén och Minna Larsson Heimo.
Manskvartett. Max 50 besökare.
Säters kyrka
14:00 Gudstjänst. Pehr-Albin Edén och Minna Larsson Heimo.
Max 50 besökare.

Stora Skedvi

Lördag 29 maj

Onsdag 2 juni - Ingen föranmälan

Söndag 6 juni - Ingen föranmälan

Måndagar:

Onsdag 23 juni
__________________________________________________________________________________

Naturvandring för sörjande
Har någon som du stod nära nyligen gått bort? I augusti planerar vi för sorgegrupp
För mer info kontakta diakon Marie: 0225- 29 16 21, marie.pederby@svenskakyrkan.se
___________________________________________________________________________

Våra kyrkor öppna för besök
Säter, Stora Skedvi, Gustafs onsdag- fredag kl. 9.00-15.00
Silvberg

torsdag kl. 12.00-15.00
Samt när personal finns på plats

___________________________________________________________________________

Kyrka för Fairtrade

www.svenskakyrkan.se/saterbygden www.facebook.com/saterbygdensforsamling
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På gång i juni

Situationen kring Coronaviruset och Covid-19 påverkar möjligheterna och lämpligheten kring att genomföra
aktiviteter och evenemang. Det är förändringar på gång, men fortfarande kommer restriktioner att gälla.
Läs på vår webbplats sater.se eller ring vår kundtjänst: 0225-55000 för information om aktuella aktiviteter.

Coronaviruset

Vaccination minskar effektivt risken för
allvarlig sjukdom och smittspridning
Smittspridningen är fortfarande hög.
Följ rekommendationerna - rädda liv.
Aktuell information om vaccination: 1177.se/dalarna

Mother of choice - Kulturhörnans fönster
En fotoutställning av Loulou d’Aki om singelkvinnor som
blivit mamma genom donation. Till och med 14 juni

Övrig, uppdaterad och faktagranskad information:
krisinformation.se. Lokal information: sater.se
Skolavslutningar under Coronapandemin
Att fira skolavslutningar smittsäkert är viktigt för att
inte smittspridningen ska kunna öka. Aktuell information om skolavslutningar får du från din/ditt barns
skola. När det gäller privat firande gäller att följa
gällande rekommendationer. På krisinformation.se
hittar du alltid gällande rekommendationer. Alla typer
av firande på bil/lastbilsflak är förbjudet. Så kallade
partybåtar/partybussar är reglerade av pandemilagen.
Det innebär att max 8 personer får befinna sig i/på ett
sådant fordon.
Vi vill också påminna om att även det som inte är direkt förbjudet ändå omfattas av rekommendationerna
när det gäller till exempel att hålla avstånd.
Fira, men fira smittsäkert.

Vattenskyddsområdet i Säter utvidgas
För att skydda dricksvattnet finns det vattenskyddsområden. Inom ett vattenskyddsområde kan det finns
olika former av begränsningar för hur marken får
användas och hur till exempel kemikalier får hanteras.
Säters kommun har ett bra dricksvatten och arbetar för
att säkerställa detta för framtida generationer. Därför
ska gränser och skyddsföreskrifter för det nuvarande
vattenskyddsområdet ses över och uppdateras. Dricksvattnet tas från Badelundaåsen genom vattentäkterna
Solvarbo och Uggelbo. Det nya vattenskyddsområdet
kommer troligtvis att omfatta större delar av Badelundaåsen och intilliggande områden jämfört med hur
vattenskyddsområdet ser ut nu.

Promenadstråk genom från dal till sjö
Nu kan även den med lite tröttare ben promenera från
Kungastenen i Säterdalen ut till Skönvik. Under hela
stråket finns nu var 300:e meter en bänk att sätta sig
ner på för lite vila.
Satsningen ligger väl i linje med ett medborgarförslag
kallat “Hjärtats väg”, som lämnats in av Lena Palmbord
och Per-Ove Högberg.
– Det här förslaget kom upp när Corona började. Tanken
då var att vi önskade fler uteplatser att kunna ta med
mat/fika för att kunna umgås utomhus,berättar Lena
Palmborn. Läs mer och se karta på sater.se
Just nu inventerar kommunen förutsättningarna runt
vattentäkterna. Under hösten ska kommunen ta fram
ett förslag till områdesavgränsning och skyddsföreskrifter. Vattenskyddsområdet beräknas fastställas under år
2022-2023.
Under arbetet informerar kommunen löpande på
sater.se. Vi planerar också för ett informationsmöte
under hösten. Äger du en fastighet som ligger inom vattenskyddsområdet, eller på annat sätt är direkt berörd,
kommer du får ett brev senare i processen. Du får då
möjlighet att lämna in skriftliga synpunkter.
För mer information, se sater.se/vattenskydd

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!

