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Ansvarig utgivare: Hammars Tryckeri        Nr 1  25/1 2022
Gamla Tunav. 23, 784 36 Borlänge  -  Tel. 0225-501 86    Gruppförsändelse    
annons@hammarstryckeri.se

NÄSTA NUMMER utkommer TISDAG 8 FEB. MANUSSTOPP ONSDAG 2 feb. kl 12.00

 

Din personliga begravningsbyrå

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

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

Säterbygdens Begravningsbyrå

Auktoriserad av Sveriges 
Begravningsbyråers Förbund

Ninnie Nilsson     Leif Eriksson     Peter Lundkvist     Johanna Norlander

Letar du 
snickare?

BYGG & TRANSPORT

� �

� �

Bergbackens Snickeri -  070-771 14 17
Rusgården 12, Säter

RENOVERINGSARBETE 
- invändigt och utvändigt.

NYPRODUKTION
Innehar ROT-avdrag
F-skattsedel finns.

Jag erbjuder transporter för 
dig som saknar behörighet.
Körkort för B, BE, C och CE finns.

www.folkansater.se

Kassa & cafeteria öppnas 
1 tim innan start. 

Cafébio
Torsdag 27 jan. kl. 14.00 Tills solen går upp
Torsdag   3 feb. kl. 14.00 Spencer
Torsdag 10 feb. kl. 14.00 Ur Spår
Familjebio
Söndag 30 jan. kl. 14.00 Aja baja, Alfons Åberg, 50 kr, Knattebio 35min
Söndag 30 jan. kl. 15.00 Monsterfamiljen: Ingen är perfekt (sv.tal), 100kr
Söndag   6 feb. kl. 15.00 Monsterfamiljen: Ingen är perfekt (sv.tal), 100kr
Söndag 13 feb. kl. 15.00 Comedy Queen, 100kr

Kvällsbio
Tisdag   1 feb. kl. 19.00 Ur Spår
Onsdag 9 feb. kl. 19.00 Ur Spår

Rigoletto Livesänds från Metropolitan
Lördag 29/1 kl. 19.00 
Speltid: ca 2h 40 min inkl. 1 paus. Svensk text

Under rådande omständigheter kan vi behöva ställa in med kort varsel.
Se vår hemsida eller facebook för aktuell information. På hemsidan finns 
det fler kommande filmer och arrangemang som är planerade.

Giltigt covidpass och id-handling krävs för alla över 18 år vid samtliga 
biobesök med fler än 50 besökare i salongen.  Vi har stängt av 
varannan rad i salongen så det finns plats att hålla avstånd.
From. 1/2 höjs våra biljettpriser till 120kr/biljett (Gäller ej familjebio)

Du kan 
förköpa biljetter 

till alla våra 
evenemang 

via vår 
hemsida!

Tina Turner - Söndag den 13/3 kl. 15.00
Cecilia Kyllinge och Jan-Olof Jonsson hyllar rockikonen 
Tina Turner med berättelser ur hennes liv och fantastiska
karriär, tillsammans med musiken. Föreställningen är 60min.
Cafét är öppet före för dem som vill fika, från 13.30. Du köper dina 
biljetter på vår hemsida, ringer och bokar eller köper på plats ( i mån av 
plats) Biljettpris 250kr, Pensionär 65 år- 220 kr. Vid ändring pga. restrik-
tioner eller inställt evenemang återbetalas förköpta biljetter.
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Din lokala rörmokare   
Ulf Såsser  -  070 - 371 32 34
ulf@usror.se

VI DANSAR IGEN! 
Torsdagar i Coriandergården

KNATTAR 4-6 år  ......................  kl. 17.00 – 18.00
BARN 7 år och uppåt  ..............  kl. 18.00 – 19.00
ÅRSAVGIFT   250:-

KULTURENS
Bildningsverksamhet

Frågor och anmälan till Britt-Marie Nilsson 070-563 32 34

I Säters folkdansgille blandar vi gammalt och nytt. Vi dan-
sar allt från gamla ringlekar och pardanser till nypåhittade 
danser och uppställningsdanser. Vi använder oss av folkmu-
sik på band, CD och i verkligheten, barnsånger och modern 
musik. Men dans är så mycket mer än just själva dansen...
Vi övar oss på att turas om, låta alla pröva på att leda, 
motoriken och rytmiken stärks av dans. Genom uppvis-
ningar stärker vi vår förmåga att tro på oss själva och våga. 
Viktigast är att alla som vill får vara med och pröva!
Vi dansar varje torsdag och tar dansledigt när skolan är 
ledig. ALLA behöver inneskor som sitter kvar på  
fötterna under dansen! 

Vi kallar även till ÅRSMÖTE 
17/2 kl. 19.00 i Coriandergården.

Vi hoppas 
att just DU vill 

komma och 
dansa med 

oss!

I enlighet med Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer:
•  ALLA tvättar händerna före och efter dansen.  
 Handsprit finns att tillgå på toaletterna.

•  Vi stannar hemma när vi känner oss sjuka:   
 halsont, snuva, hosta, illamående.

•  ALLA har med EGEN vattenflaska.

Alla gamla och nya medlemmar är hjärtligt välkomna!

vxl: 0225 - 100 50

www.hanson-industries.se 

» Glykol   » Spolarvätska 
» AdBlue   » Avfettning 

» Olja   » Miljöbränsle

till
Från

Annonsera tillsammans i Säterbladet. 

Har du ett företag som handlar om 
hälsa och välbefinnande? Är du frisör? 
Är du nagelskulptör eller tatuerare?
Vill du synas lite extra under rubriken 
från Topp Till Tå? 

Du bokar de 6 annonstillfällena nedan 
och bestämmer själv storleken och 
innehållet på din annons till de olika 
numren. 

Planera era kampanjer. Exempelvis, 
måbra-presenter och behandlingar till 
Alla hjärtans dag, hår och naglar till 
studenten, bröllop, sommarerbjudan-
den, mysiga massager, fotbehandling 
under hösten, etc.  eller bara syns och 
delta med logo och kontaktuppgifter.

Rabatten gäller endast vid bokning 
av minst 6 annonser. 

Kontakta oss på 
annons@hammarstryckeri.se
eller 0225-501 86 så berättar vi mer.

Aktuella utg.datum   Manusstopp

Tisdag  8  feb.  Tisdag  1  feb.  
(inför Alla hjärtans dag)

Tisdag  12  april Tisdag  5  april  
(Påskveckan)

Tisdag  24  maj Tisdag  17  maj  
(Mors dag, Student)

Tisdag  30  aug Tisdag  23  aug  
(inför Skolstart)

Tisdag  25  okt.  Tisdag 18  okt.  
(inför Halloween)

Tisdag  20  dec.  Tisdag 3  dec.  
(Julhälsning)
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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

    Gamla Tunavägen 23, 
784 36 Borlänge    

annons@hammarstryckeri.se 
Tel. 0225-501 86

Kostnad för FÖRENINGS-
NYTT, 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 tillkom-
mer. (Ej logotyper i FÖREN-
INGSNYTT!)
FYNDET-ANNONSER 30:/
PRODUKT, betalas vid 
inlämnandet

SÄLJES
TAKBOX AUTOEXPERTEN
2,20 x 0,62, 450 L. Svart
073-337 27 07 

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

LUNDGRENS
Tisdag 1 februari kl 13
SOPPLUNCH
Låtar vi minns med
Trubaduren Thomas Nyberg

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

TEL 0225-358 00 | WWW.SODRADALARNASSPARBANK.SE

Den 15 januari 1837 grundade pastor Bärssell Husby Sockens Spar-
bank, idag Södra Dalarnas Sparbank. Sparbanksidén med lokal närvaro 
och verkan för bygdens utveckling är lika viktig då som nu. Vi vill fira 
våra 185 år genom att bland annat bjuda in alla förskolor i Säter, Hede-
mora och Avesta kommun till att ordna ett eget firande som vi betalar. 
Kanske kan det bli en extra skojig utflykt eller kalas utöver det vanliga 
på förskolan? Under året bjuder vi också alla som bor på äldreboendena 
i våra kommuner på tårta.

Läs Säterbladet på nätet

saterbladet.se

FiskBilen!
Annalenas Delikatesser AB
Tel. 070-685 53 51 

Säter Torget
kl. 11.00-12.00

St Skedvi Tempo
kl. 12.30-13.00

Gustafs ICA
kl. 13.30-14.30 Fredag 4 februari

85x27 mm 340:-

Tel. 070-892 22 91      
     076-044 13 43Sedan 1986

RENOVERING • OMBYGGNAD • TILLBYGGNAD
Kontakta

Bibel och bön torsdagar kl.19

Badstugatan 7 - Tel. 502 63 

Söndagar tills vidare:  Gudstjänst kl. 11.00.
Vi följer gällande restriktioner!
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REA-
SLUTSPURT

25-70 % på utställningsmöbler, 
mattor, lampor och textilier.

Måndag-fredag: 10-17 och lördagar 10-14. 
SÄTER • 0225-59 61 15 • www.lidensmobler.se

I Gustafs GoIF jobbar vi för 
att ungdomar ska ha möj-
lighet att röra på sig och ha 
roligt eftersom vi anser att 
det är bra för hälsa och 
välmående.

I vår ideella förening finns 
flera olika sporter att utöva.

Alla är välkomna!
www.laget.se/Gustafs_GOIF 

Handboll
Vi erbjuder handboll för barn och 
unga tjejer. Vi är i Enbacka-, Stora 
Skedvi- och någon gång även i 
Skönvikshallen…
Befintliga grupper:
F-06, F08, F10
Kontakt: Peo Hellbergs
070 - 330 89 71
handboll@gustafsgoif.se

Ungdomsfotboll
Många barn spelar fotboll i Gustafs 
på vår fina anläggning i Mora By 
och på Slättgärdet med både natur- 
och konstgräs. Vi spelar fotboll 
sommartid men vår konstgräsplan 
möjliggör en längre säsong när så 
önskas.

Kontakt: Jacob Gustafves
070 - 340 51 00
ufotboll@gustafsgoif.se 

Badminton
I Enbackahallen och Skäve Arena 
finns fina möjligheter att träna 
badminton. Vi har både nybörjar- 
och fortsättningsgrupp för  barn/
ungdomar såväl som vuxna.

Kontakt: Magnus Lindblad
070 - 207 33 10
badminton@gustafsgoif.se 

Judo
I Mora By tränar vi Judo med 
ungdomar och vuxna. 
Vi har en liten dojo där vi är.
Kontakt: Dan Tomt
073 - 938 36 00
judo@gustafsgoif.se 
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HANDLA LOKALT 
- Vi har mycket  att erbjuda-

HANDLARE, RESTAURANGER OCH FÖRETAGARE 
I SÄTERS KOMMUNDELAR MED OMNEJD! 
Att handla lokalt och stötta våra företag på orten ligger i tiden. Tillsammans kan vi  
behålla kunderna i kommunen genom att visa upp vilka fantastiska företag vi har.  
Säterbladet, som har högt läsvärde och ges ut till alla hushåll i Säters kommun, Vikmans- 
hyttan och Tjärnan- området i Hedemora, erbjuder er att annonsera tillsammans under en 
rubrik. - HANDLA LOKALT -

På dessa sidor syns du och dina erbjudanden extra bra!
Annonsera 6 gånger under året till rabatterat pris. Första sammannonseringen blir 22 feb. 

Kontakta oss för mer information om priser och annonsstorlek.

annons@hammarstryckeri.se eller 0225-501 86.

Handla lokalt, självklart !

 Nr Utgivning Manusstopp Inför:

 3 Tisdag 22 feb. Tisdag 15 feb. Sportlov   

 7 Tisdag 26 april Tisdag 19 april 1:a maj  

 10 Tisdag 7 juni Tisdag 31 maj Student

 13 Tisdag 19 juli Tisdag 12 juli 

 17 Tisdag 20 sept. Tisdag 13 sept. 

 21 Tisdag 22 nov. Tisdag 15 nov. Julmarknad

Ditt lokala annonsblad

Tillsammans 
gör vi det  

lätt att 
handla lokalt. 

w
w

w
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Lunchlådor 5555:-:-  

Måndag - fredag kl. 08-15 
Tel. 0225-536 63

/st.st.

kylvara

 
5 st.st.  250250:-:-

För AVHÄMTNING

Beställ våra goda

SMÖRGÅSTÅRTOR Skönvik • Säter

 Rörmokare till Er tjänst i Säter  -  070 377 46 10

BEGRAVNINGSTJÄNST I DALARNA 
   

Vi ger ett tryggt stöd i en svår stund.

Kristinegatan 14, 783 30 Säter • 0225 - 500 16

Per Hermansson

Komplett begravningsceremoni från 14 635:-
- Kista i furu
- Transport inom kommunen
- Begravningsbyråns totala arvode
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Nr  Vecka  Utg.datum  Manusstopp

Nr 1  4 25 jan.  19 jan. Januari-REA

Nr 2 6 8 feb. 2 feb.  Alla hjärtans dag 14/2

Nr 3  8 22 feb.  16 feb.  Sportlov

Nr 4  10 8 mars  2 mars   

Nr 5  12 22 mars  16 mars

Nr 6   15 12 april 6 april Påskveckan

Nr 7  17 26 april  20 april 1:a maj

Nr 8  19 10 maj 4 maj 

Nr 9  21 24 maj  18 maj Nationaldagen 6/6

Nr 10  23 7 juni  31 maj 

Nr 11  25 21 juni 15 juni   Midsommar

Nr 12  27 5 juli 29 juni 

Nr 13  29 19 juli  12 juli  Sommarens evenemang

Nr 14  33 16 aug.  10 aug. 

Nr 15  35 30 aug. 24 aug 

Nr 16  36 6 sep. 31 aug. Val-extra 

Nr 17  38 20 sept 14 sep. Solvarbo marknad 

Nr 18  40 4 okt. 28 sept. 

Nr 19  43 25 okt. 19 okt.  Allhelgons dag 5/11

Nr 20  45 8 nov. 2 nov.  Fars dag 13/11

Nr 21  47 22 nov. 16 nov. Julmarknad

Nr 22  49 6 dec. 30 nov. Julhandel

Nr 23  51 20 dec. 14 dec. Julhälsningar

Boka dina annonser
annons@hammarstryckeri.se
eller på: 0225 - 501 86
www.saterbladet.se

Boka dina annonser i god tid!
Boka dina större annonser i tid och få 
rabatt. Rabatten gäller uppslag, hel- och 
halvsidor. Kampanjer under året, evene-
mang eller aktiviteter bokas med fördel i 
god tid. Minst 6 månader i förväg.

Utgivningsplan 2022

KONSTALMANACKA 2022

Nu kan du beställa 2022 års 
konstalmanacka med motiv 
målade av  Anders Björnhager.  

A4 A5195:- 180:-

Beställ den på www.henningsons.se eller 0243-24 97 40.
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Information om restriktioner
På grund av de rådande restriktionerna är det just nu möjligt att vara max 50 besökare på gudstjänster, 
förrättningar och konserter i våra kyrkor. Mer info och uppdatering finns på vår hemsida 
www.svenskakyrkan.se/saterbygden.

                    
   

       

Kyrka för Fairtrade

Onsdag 26 januari
Säters kyrka
08:00  Morgonbön. Forshaga Susanne Brännhammar och  

Thomas Bernhardt.
Gustafs kyrka
18:00  Kvällsmässa. Birgitta Lagerqvist och Daniel Larsson. Maria 

Johansson, solist.
Torsdag 27 januari
Sjukhuskyrkan/Rotundan
15:00  Mässa. Lars-Gunnar Skogar, Marie Pederby och  

Thomas Bernhardt.
Stora Skedvi kyrka
18:00 Kvällsmässa. Forshaga Susanne Brännhammar och Minna 

Larsson Heimo.
Fredag 28 januari
Skedvigården
14:30 Andakt. Forshaga Susanne Brännhammar och  

Minna Larsson Heimo.
Gustafs kyrka
18:00 After work-konsert. Daniel Larsson och Jennie Tiderman- 

Österberg spelar och sjunger musik från filmens värld!
Lördag 29 januari
Silvbergs kyrka
18:00 Helgmålsbön. Birgitta Lagerqvist och Daniel Larsson.
Söndag 30 januari
Gustafs kyrka
11:00 Högmässa. Birgitta Lagerqvist och Daniel Larsson.  

Solvarbokvartetten medverkar.
Stora Skedvi kyrka
11:00 EFS-gudstjänst. Emma Erdman Johansson leder. Lotta Stevens 

predikar. Rut ”Snurran” Johansson spelar. Varmt välkomna!
Måndag 31 januari
Coriandersalen Coriandergården
10:00- 11:30 Fairtradecafé och tipspromenad, drop in.  

Kaffe/Te, smörgås och kaka. 20 kr
Onsdag 2 februari
Säters kyrka
08:00 Morgonbön. Forshaga Susanne Brännhammar och Thomas 

Bernhardt.
Gustafs kyrka
18:00 Aftonmusik. Winterreise. Sånger av Schubert. Erik Nilsson, 

baryton, Daniel Larsson, piano.
Torsdag 3 februari
Säters kyrka
12:12 Lunchkonsert Orgel12punkt12. Thomas Bernhardt, musik. 

Minna Larsson Heimo, andakt.
Sjukhuskyrkan/Rotundan
15:00 Gudstjänst. Marie Pederby och Thomas Bernhardt.
Stora Skedvi kyrka
18:00 Torsdagskonsert. Minna Larsson Heimo spelar världens mest 

kända orgelstycke samt annat av J.S. Bach.

Lördag 5 februari
Gustafs kyrka
12:00 Midvinterorgel. Daniel Larsson med elever framför musik. 

2 stycken uruppförs, skrivna av kompositionsstudenter vid 
Sjöviks folkhögskola. 

 (Den planerade konserten 18:00 med domkyrkoorganist 
Johan Hammarström flyttas fram till sommaren.)

Söndag 6 februari
Gustafs kyrka
11:00 Festmässa. Jörgen Dicander och Daniel Larsson.  

Gustafs vokalensemble, Gustav Henriksson, trumpet mfl.
Stora Skedvi kyrka
11:00 Samisk gudstjänst. Forshaga Susanne Brännhammar,  

Jan-Olov Jansson, Minna Larsson Heimo och Stora Skedvi 
kyrkokör. 

Säters kyrka
14:00 Musikmässa. Jörgen Dicander, Thomas Bernhardt och  

Corianderkören.
Måndag 7 februari
Coriandersalen Coriandergården
10:00-11:30 Fairtradecafé och tipspromenad, drop in.  

Kaffe/Te, smörgås och kaka 20 kr.
Nedre botten Coriandergården
18:00 Tro och liv samtalgrupp.
Tisdag 8 februari
Säters kyrka
18:00 Ungdomsmässa. Birgitta Lagerqvist och Elias Thunell Engvall.
Onsdag 9 februari
Säters kyrka
08:00 Morgonbön. Forshaga Susanne Brännhammar och  

Thomas Bernhardt.
Gustafs kyrka
18:00 Kvällsmässa. Birgitta Lagerqvist och Daniel Larsson.  

Anna-Lena Göras, solist.

Kära församlingsbor Utifrån rådande omständigheter 

så har vi valt att ställa in flertalet av våra aktiviteter som vi 
bedömer inte kan genomföras på ett säkert sätt i nuläget. 

Varmt välkommen in i våra kyrkor i Säter, Gustafs och 
Stora Skedvi som är öppna onsd-fred kl 9-15. För planerat 
utbud se vår kalender och för senaste aktuella info besök 
vår hemsida www.svenskakyrkan.se/saterbygden.

På hemsidan hittar du även info om barn och ungdoms- 
verksamheten. Tillsammans hjälps vi åt att hålla smitt-
spridningen nere!

Samtalsgrupp för sörjande Vill du ha stöd i ditt 
sorgearbete? Kom och träffa andra som också förlorat 
en närstående. Det kan vara läkande att dela upplevelsen 
med andra som är i en liknande situation.

Vi träffas fem gånger i Gustafs församlingshem, första 
träffen är fredag 25/2 klockan 13.30.

Har du frågor eller vill anmäla dig till gruppen kontakta 
Marie Pederby, diakon 076 698 16 21 eller på
marie.pederby@svenskakyrkan.se
Välkomna / Marie Pederby och Sofia Myrsell!
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Säters kommun, www.sater.se E-post: kommun@sater.se, tel: 0225-55000
Svårt att hitta information på nätet? Kom till ditt DigidelCenter på biblioteket för hjälp!

Aktuellt

På gång i januari Arrangemang och mer information hittar du på  

                                   sater.se

Fjärrvärmerör läggs om i 
centrala Säter - påverkan på 
trafik och boende.

Säters kommun informerar

Är du anhörig till någon med en ut-
redd eller misstänkt demenssjukdom? 
Har du själv fått diagnos demenssjuk-
dom eller har frågor kring symtom 
som kan tyda på demenssjukdom?
Undrar du hur en minnesutredning 
går till?
Ser du ett behov av stöd i vardagen 
men vet inte hur du ska gå vidare?
I Säters kommun finns hjälp att få.
Kontakta demenssjuksköterska  
Catarina Lind på telefon 0225-55 332.

Demens/minnesproblem?

Under perioden 19 januari – 31 mars 
2022 genomför Hedemora Energi 
omdragning av fjärrvärmen i delar av 
centrala Säter. Arbete kommer utföras 
i 5 etapper. Etapp 1 påverkar Järnvägs-
gatan, mellan Gränsgatan och Bad-
stugatan. Den delen av Järnvägsgatan 
behöver tyvärr hållas avstängd under 
tiden 19 januari – 11 februari.
Mer information på sater.se.

Våra boende på Fågelsången och 
Enbackagårdens särskilda boenden 
behöver dig som är godkänd enligt 
Socialstyrelsens riktlinjer för medi-
cinsk fotvård. Du kan ta hand om alla 
eller enstaka boende. Ditt företag får 
hyra en lokal av oss, där du i andra 
hand kan ta emot även andra kunder.
Du fakturerar de boende.
För fullständig information, se sater.se
Din ansökan behöver kommunen ha 
senast den 15 februari. 

Covid-19 - pandemin behöver hejdas

Sökes: Fotterapeuter

Det är en hög smittspridning av covid-19 som pågår. Varian-
ten Omikron har visat sig mycket smittsam, även om de som 
är vaccinerade i allmänhet får en sjukdom som inte kräver 
sjukhusvård. Ovaccinerade riskerar i mycket högre grad att 
drabbas av sjukdom som kräver sjukhusvård och till och med 
intensivvård.  
Vaccination skyddar mot allvarlig sjukdom och död. 
Därför ska vi minska smittspridningen
Gällande restriktioner och rekommendationer har flera 
syften:
Dels att skydda enskilda individer från svår sjukdom och död, 
genom minska smittspridningen till dessa.
Dels att minska påfrestningen på viktiga samhällsfunktioner, 
där många är och riskerar att bli sjuka. Sjukdom innebär att 
samhällsviktig verksamhet riskerar eller inte kan genomföras. 
Till exempel kan förskolor tvingas stängas på grund av brist 
på personal. Annan viktig sjukvård kan tvingas skjutas upp 

och det kan bli svårt att upprätthålla tillräckligt bra kvalitet 
inom till exempel äldreomsorgen. Andra viktiga samhälls-
funktioner som kan drabbas är till exempel el- och vattenför-
sörjning. 
Gemensamt och eget ansvar
Många samhällsfunktioner är kraftigt påverkade nu, och vi 
behöver tillsammans göra allt vad vi som enskilda kan göra 
för att minska smittspridningen: Följa de restriktioner och 
rekommendationer som finns, men också själva tänka på vad 
som i vårt eget beteende minskar risken för att smitta sprids. 
Här finns aktuell information
På krisinformation.se finns aktuell information om  
covid-19. Du kan också ringa 11313.
På 1177.se finns information om vaccination och bokning 
av vaccination, samt provtagning vid symptom på covid-19. 
Behöver du hjälp med bokning,  
ring Region Dalarnas telefonsupport: 010-249 92 88.


