Säter öppnar sina fina innergårdar

S

äterstampen lever vidare. Även om vi
inte kan träffas i stora folksamlingar,
hålla marknad eller genomföra
skådespel, så ordnar vi en gårdsvandring
under 2021. Det blir tyvärr ingen marknad
eller servering på Rådhustorget i år heller,
men vi hoppas att 2022 få arrangera ett
Säterstampen ”på riktigt” igen!

I samarbete med stadens gårdsägare
öppnas ett antal gårdar upp för
besökare lördag den 7 augusti kl 11.00
– 16.00. I grindhålen kommer gårdens
historia att beskrivas på skyltar.
Gårdsvandringen är gratis (inga
biljetter), du promenerar runt till
gårdarna, i egen takt och utan guidning.

Med reservation om hur pandemin
utvecklar sig och vad myndigheterna
säger, så planerar vi att i år ha en
del försäljning och servering inne på
gårdarna. Det går förstås också att
ta med sig egen fikakorg och slå sig
ner på en medhavd filt eller på någon
parkbänk i staden.

Öppna gårdar den 7 augusti 11.00–16.00
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Stadshotellets gård
Arresten, Rådhusets gård
Vattugränd 4
Västra Långgatan 17
Åsgränd 1
Vattugränd 12
Östra Långgatan 15
Åsgränd 7
Kristinegatan 12
Bensinstationen
Vasagatan 8
Åsgårdarna

Säters
kyrka

4

12
150 m Åsgårdarna

Det är viktigt att alla följer
Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.

Senaste nytt från 1921

Stadsvaktmästre Alm presenterar nyheter från 1921.
Spanska sjukan var lika aktuell
då som Corona är idag. Det var
borgmästarval och rösträtt för
alla, även kvinnor! Gå in på
2 augusti. Om Spanska sjukan.
saterstampen.se och facebook,
sök Säterstampen.

1 augusti. Om kvinnans
rättigheter i äktenskapet.

3 augusti. Om rätt och etikett,
äppelkaka och dukning.

4 augusti. Om regeringskris
och makars rätt till fastighet.

6 augusti. Om den nye
borgmästaren i Säter.

5 augusti. Om Gustaf Vasa,
dödstraffet, en bensinstation
och Hjalmar Branting.

7 augusti. Om en svensk
uppfinning: Talande film!

