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Gamla Säterminnen lockade
– 40 personer fick vända om
Säter Det blev fullsatt
när Bengt-Åke ”Skötten” Johansson och
Mats Olsson bjöd på
Säterminnen i PROlokalen.
– Det var sådant stort
intresse att vi kommer
att köra en repris, säger
Skötten.
På eget initiativ hade BengtÅke Johansson och Mats
Olsson bjudit in till en kväll
för gamla Säterminnen från
1900-talet.

De visade ett hundratal

gamla bilder och kåserade
runt dem. Mats berättade
om industrier och affärer
medan Skötten hade personer och olika profiler på sin
lott.
Det var ett stort intresse
redan i förväg och ett 40-tal
Säterbor fick lov att vända i
dörren då lokalen bara är
godkänd för 50 personer.
– Det blev mycket uppskattat, så vi har redan bestämt att vi kör en kväll till,
lovar Bengt-Åke Johansson.

Bengt-Åke ”Skötten” Johansson och Mats Olsson i planeringstagen för träffen med Säterminnen.
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Nästa träff med Sätermin-

nen blir den 11 juni och den
blev genast nästan fullbokad.
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En av de bilder som visades
på träffen är från 1909 och
föreställer en kommunal
nämnd som överlägger inför
tillkomsten av Säters sjukhus.
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Det blev snabbt fullt i PRO-lokalen när det bjöds på Säterminnen.
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Vikmanshyttans
elever vann
årets knäckpris
VIKMANSHYTTAN Vikmanshyttans elever
i årskurs 4 vann
Skolklassikerns tävling
”Knäck en topping idé”.
Då kom knäckebrödsmakaren till
skolan och eleverna
bjöds på just knäckebröd.

Vikmanshyttans årskurs 4 tog emot priset från En Svensk Klassiker.

FOTO: Privat

Skolklassikern är en nationell hälsosatsning för barn
som bland annat samarbetar med kronprinsessan
Viktorias stiftelse. I skolklassikern ingår flera delmoment, ett av dessa har

varit ”Knäck en topping
idé” som arrangerats tillsammans med Wasa-bröd.
Det hela har gått ut på att
skolelever runt om i Sverige ska ha skapat sitt favoritpålägg till ett knäckebröd.

Bäst i denna tävling var

Vikmanshyttans årskurs 4
som vann delutmaningen.
Priset delades ut på skolan
den 14 maj och då fick
eleverna knäckebröd, men
också andra priser så som
förkläden.
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