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Försäkrings-
kassan ändrar 
rutiner
Sid. 9

Ur detta nummer:
* Vårsalong  sid. 4 
* Ungdomsmässa  sid. 4 
* Slamtömningsdags! sid. 7 
* Lediga lägenheter sid. 7 
* Taxor 2008  sid. 10 
* Temakväll på Stacken sid. 11 
* Inbjudan till konferens sid. 11

Sommarjobb? 
Nu är det dags att söka 
plats till sommarens 
kommunala feriejobb.

Sid. 8

Välkommen till 
Körstämman 
12-15 juni 2008!

Lone Larsen, vars kör Voces 
Nordicae blev utsedd till Årets 
kör 2008, bjuder in till den 
nordiska musikens ljuvliga 
klangvärld. Göteborgs Kam-
markör med dirigent Gunnar 
Eriksson sjunger musik av Lars 
Gullin.

Detta och mycket mer av spän-
nande musikaliska möten finner 
du i årets program. Så kom
och låt dig inspireras under 
Sveriges största sångarfest – 
Körstämman i Skinnskatteberg!

Program finns på 
www. korstamma.se.

Välkomna till

Vårens FÖRETAGSMÄSSA  
lördagen den 5 april 2008
12.00-16.00 i Sporthallen
Ur programmet:
Utställare
Försäljning
Underhållning mellan klockan 14.00 – 14.30
Biblioteket har Öppet hus
Öppen repetitionsdag hos Kulturskolan  
Kyrkan deltager med barnaktiviteter
Stall Slofallet erbjuder ponnyridning
Knäppmora AIK har caféserveringen öppen 

/Arbetsgruppen Företag-Kommunen

2007 års mässa var väldigt lyckad. Marita Johansson var en av utställarna.
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0222:ans redaktion:

Redaktör: Marie Wennerström 
Adress:  0222:an, Box 101 
  739 22 Skinnskatteberg 
tfn:  0222 / 451 39 
fax:  0222 / 450 90 
e-post:   info@skinnskatteberg.se

Ansvarig utgivare:  Kommunchef Leena Berglund
0222:an utkommer med 10 nummer/år. Den finns även att 
hämta i kommunhusets reception samt på webben:  
www.skinnskatteberg.se. Du kan prenumerera på 0222:an 
för 120:- om året. Kontakta redaktionen.

Skolans matsedel vecka 14-18

Vecka 14  31/3 - 4/4
Måndag:  LOVDAG     
Tisdag:  Frukostkorv med pepparrotssås  &   
  potatis 
Onsdag:  Ishavsnuggets, kallsås & potatis.  
Torsdag:  Kyckling drumstick, currysås & ris.  
Fredag:  Spagetti & köttfärssås.

Vecka 15 7/4 - 11/4
Måndag:  Pytt i panna med rödbetor
Tisdag:  Kycklingsnitzel, paprikasås & ris 
Onsdag:  Fiskgratäng & potatis.
Torsdag:  Romanasoppa & pannkaka
Fredag:  Pizza med skinka & ost, pizzasallad

Vecka 16 14/4 - 18/4
Måndag:  Korv & fullkornsmakaroner.  
Tisdag:  Köttbullar, sås, grönsaker & potatis-  
  mos. 
Onsdag:  Fiskgratäng med potatis.
Torsdag:  Korvstroganoff & ris.
Fredag:  Fläsksnitzel, beasås & country fries.

Vecka 17 21/4 - 25/4
Måndag:  Cevapcici tzatziki & pasta.  
Tisdag:  Köttgryta med potatis  
Onsdag:  Guldlax friletter pikantsås & potatis.
Torsdag:  Tomatsoppa & pannkaka.
Fredag:  Chili con carne, ris & råkost.

Vecka 18 28/4 - 2/5
Måndag  Kycklingnuggets, sötsursås & ris
Tisdag:  Pannbiff med lök, sås & potatis
Onsdag:  Fiskgratäng & potatismos
Torsdag:  1 MAJ LOVDAG
Fredag: LOVDAG

Hemgårdens matsal 

Smör & bröd, dryck  
och kaffe på maten ingår.  

Öppet: Måndag - Fredag kl. 11.30 - 13.00

Dagens rätt Pris: 50:- 
Lunchkort 10 st lunch Pris: 450:-

Välkomna!

Nästa manusstopp:  Den 14 april
Utgivningsdatum:  Den 30 april

Nollvision!

Dödsfall och personskador genom vägtrafikolyckor anses 
vara ett av de stora folkhälsoproblemen. I Sverige dödas 
varje år omkring 500 personer och tusentals skadas svårt. 
I många år har vägverket arbetat med projektet nollvi-
sion, för att minska olyckorna i trafiken. Många talar om 
och agerar för att försöka få ned olyckstalen -företag, 
organisationer, kommuner och myndigheter. Det är ju 
jättebra! Kontrasten mot insatserna mot ett annat folkhäl-
soproblem är dock enorm. 

Varje år tar ca 3 gånger så många människor livet av sig, 
utan att det får några större rubriker och debatten i ämnet 
är obefintlig. Det är märkligt att det inte gjorts något tidi-
gare, att man knappt inte ens talar om problemet, varken 
nationellt eller lokalt.

Nu ska det äntligen göras något för att förbättra chan-
serna för de som mår psykiskt dåligt. Regeringen anser 
att ”Ingen bör hamna i en så utsatt position att den enda 
utvägen upplevs vara självmord” och ska ta fram en plan 
för att arbeta mot självmord.

Särskilda pengar har öronmärkts 2008-2010 för att 
förbättra folkhälsan och då särskilt stärka och stödja 
föräldrar i deras föräldraskap och stärka det självmords-
förebyggande arbetet.

En nationell funktion som ska utreda självmord inrättas, 
och information ska spridas till hälso- och sjukvården 
och till befolkningen om depressioner, ångest och själv-
mord och om vart man ska vända sig för att få hjälp.

Jag hoppas iallafall att satsningen kan leda till att fler 
vågar tala om problemet och att färre ska lida i ensamhet, 
utan hopp om en framtid för sig själv eller för sin kam-
rat/familj. 

Läs regeringens pressmeddelande ”En förnyad folkhälso-
politik” från den 12 mars 2008 på www.regeringen.se

/Marie
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Aktivitetskalender
April

1  till den 13 april. Konstutställning PG Thelander   
 måleri och L. Lidströmer måleri, skulptur.    
 www.galleriastley.com  
1 JUNIS-SKAPIS  17:30-19:00 Skolvägen 8                
1  Årsmöte i RTK, tennisklubben. Sedvanligt Årsmöte   
 på Skogsmästarskolan kl 18.00. (huvudentrén).  
1  Teaterkavalkad från teaterlinjen vid Bergslagens   
 folkhögskola Flera enakters föreställningar som   
 berör, i egen regi av eleverna. Kulturhuset Korpen.   
 Se annons på sid 12
2  Folkets Park Skinnskatteberg håller förenings- 
 stämma kl. 19.00. 
2 Möte med musiklekscirkel. Skolvägen 8 Kl 16:00
 Eva Teljebäck 0706684790 E-post: evat@junis.org
2 Aerobics 19-20 i Gymnastiksalen varje onsdag.
3 Öppet hus på Sture kl. 19.00. 
3 Junis - dansen 17:30-18:30 Sotvretsgården med barn  
 från 5 år. Vi dansar sånglekar, svenska och interna  
 tionella folkdanser. IOGT-NTOs Juniorförening.   
 Sotvretsgårdens lekhall torsdagar. evat 070-6684790. 
5  Fågelskådning vid Backgården Fagersta. Saml. vid   
 Fagersta Fågelskådares Klubblokal backgården i   
 Åvestbo. Anmälan senast 1 april. 
5  Loppis i Folkets Park Skinnskatteberg kl. 10-14. Hyr  
 bord 0222-103 76 eller 070-5392684 
5 Företagsmässa i Sporthallen kl. 12-16
5 Vernissage för bibliotekets vårsalong kl.12-16.  
 Utställningen pågår till den 30 april. Se annons sid. 4
5  Öppet hus på Kulturskolan kl 10.30-15 med repeti-  
 tion av elevmusikal. Fri entré. 
6  Konsert på Kulturhuset Korpen kl 17.00 med Norra   
 Västmanlands Orkesterförening. Se annons på sid 12
6  Söndagsdans. Folkets Park Skinnskatteberg  
 kl. 17-19 
7 Temakväll på öppna förskolan Stacken kl. 18.30-  
 20.30. Om små barns behov, om fostran och    
 samspel mellan barn och föräldrar. Se annons s ll
7 Gympa måndagar kl 19-20 i Gymnastiksalen.
8  JUNIS - skapis IOGT-NTOs juniorförbund.  
 Pyssel, cirkus film, mm för barn från 7 år Tisdagar   
 kl 17.30–19.00 Skolvägen 8 i Skinnskatteberg. Med-  
 lemsavgift 50: -/termin. Info Eva Teljebäck 070-  
 6684790 evat@junis.org, www.junis.org 
9  Söndagsdans i Folkets Park Skinnskatteberg  
 kl. 17-19. 
13  Konsert kl 16.00 på Kulturhuset Korpen med Tri-  
 vium - gitarr, flöjt och violin. Se annons på sid 12

14  Folkpartiet har månadsmöte i Hedgården kl 19.   
 Se annons på sid 16  
15 JUNIS-SKAPIS 17:30-19:00 Skolvägen 8
15  Premiär på musikalen ”Låtbåten”! Över 75 elever   
 mellan 8-16 år från Skinnskattebergs och Fagerstas   
 kulturskolor gör en fartig och glad föreställning   
 med sång, orkester och teater. Kulturhuset Korpen kl  
 18.30. Se annons på sid 12
15 Möte inför höstens ungdomsmässa. Sturehuset kl.   
 18.00
16  Månadsmöte Alliansen, dvs centern, folkpartiet,   
 kristdemokraterna och moderaterna,  i St Davids-  
 gården kl 18.30  
17  Trygg och säker i Skinnskatteberg? Folkhälso- och   
 Brottsförebyggande rådet inbjuder till en Brotts-  
 förebyggande konferens den 17 april 2008, kl. 18.30,  
 i Kulturhuset Korpen. Se annons sid ll  
20 till den 18 maj. Konstutställning. Måleri, teckning,   
 skulptur. Lennart Berglund, Lars Englund och   
 Yvonne Möller www.galleriastley.com
20  Musik på Korpen. Från Roslag och Bergslag. Kul-  
 turhuset Korpen kl 16.00 
20  Söndagsdans. Folkets Park Skinnskatteberg  
 kl. 17-19 
22  JUNIS-SKAPIS 17:30-19:00 Skolvägen 8
22  Kommunfullmäktige sammanträder i Kulturhuset   
 Korpen kl 18.00. Ärenden publiceras på hemsidan ca  
 en vecka innan sammanträdet. 
29 JUNIS-SKAPIS 17:30-19:00 Skolvägen 8 

Annonspriser 0222:an, exkl. moms 

     Företag   Föreningar  
Helsida    2400:-  700:-  
Halvsida    1300:-    400:-  
Halvsida 10 nr  7000:-    2500:-  
Kvartssida    700:-   250:-  
Kvartssida 10 nr 4000:-    1500:-  
1/8-dels sida    400:-    200:-  
Notis     300:-    100:-  

0222:an skickas ut till alla hushåll 10 gånger per år. 
Den innehåller information från kommunen, 
aktivitetskalender samt annonser från kommunens 
föreningar och företag. Sommarnumret gäller för 
juni-augusti och skickas även till  fritidsboende. Alla 
annonsintäkter går till kostnader för utskick.
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Biblioteket informerar:

Vårsalong
Lokala konstnärer 

visar sin konst 
5/4 - 30/4
Vernissage

5/4 kl. 12.00 - 16.00

Företagsmässa
Biblioteket håller öppet under

 Företagsmässan den 5/4.
Sagostund för barnen och konst-

vernissage för de vuxna.

Sagostund
Tisdag den 8/4 och Tisdag den 
22/4 har vi sagostund för barn 

1-6 år i vuxet sällskap.

Ungdoms-
mässa!
 

Upprop till ungdo-
mar, föräldrar, fören-
ingar och andra 
intresserade!

Alla som har idéer om hur 
man får våra ungdomar att 
se och ta tillvara det posi-
tiva i kommunen, är 

välkomna  till Sturehuset 
den 15 april kl. 18.00.
 
Tanken är att det ska bli en 
ungdomsmässa med det
temat i höst.
 
Skinnskattebergs Turistbyrå 
med flera

Sophämtningsschema 2008
Tömningsveckor för dem som har månadshämtning. 

Varje månad Varje månad  Varannan månad  Varannan månad
Jämna veckor Ojämna veckor Jämna veckor  Ojämna veckor
12  11   16   15 
16  15   24   23
20  19   32   31
24  23   40   39
28  27   48   47 
32  31   
36  35
40  39
44  43
48  47
52  51

Vid jul och nyår kan det bli ändrade 
dagar för sophämtning. Meddelanden 
kommer i lokaltidningarna och på Va-
fabs hemsida: www.vafabmiljo.se
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Vi välkomnar alla vuxna och främst föräldrar till 
våra ungdomar som besöker STURE till en gemytlig 
kväll. Vi kommer att informera om vår verksamhet 
och samtidigt kommer ungdomarna visa er runt 
i lokalerna. Självklart har vi öppet vårt café där 
ungdomarna kommer att bjuda på kaffe med tilltugg.

Vi ses på STURE: 

Torsdagen den 3 april kl. 19.00

VÄLKOMNA!

Vill du hjälpa en medmänniska?
Överförmyndaren i Skinnskattebergs kommun söker gode män och/eller förvaltare

I varje kommun ska finnas antingen en överförmyn-
dare eller en överförmyndarnämnd. I Skinnskatte-
berg finns en överförmyndare. En överförmyndare 
utses av kommunfullmäktige för varje mandatpe-
riod. Verksamheten styrs i första hand av föräldra-
balken. Det administrativa, beredande och verkstäl-
lande organet är överförmynderiets expedition. 

Överförmyndarens huvudsakliga uppgift är att 
hjälpa de personer som själva inte kan tillvarata sin 
rätt eller förvalta sin egendom. Det kan röra sig om 
barn eller om personer som på grund av hög ålder, 
sjukdom, psykisk störning eller handikapp inte kan 
ta hand om t ex sin ekonomi eller andra angelägen-
heter. För den som har behov av hjälp utser överför-
myndaren en god man, förvaltare eller förmyndare. 

Överförmyndaren kontrollerar sedan att den förord-
nade personen fullgör sitt uppdrag på ett korrekt sätt 
och på bästa vis för sin huvudman.

Är du intresserad av att vara 
GOD MAN eller FÖRVALTARE 
ring oss så berättar vi mer ingående.

Expeditionens öppettider: 
Fredagar 10.00 - 16.00
Telefon 0222-45148
Elisabeth Åberg, Överförmyndare
073-5413150
E-post: elisabeth_aberg50@hotmail.com
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Nya öppettider på 
Återbruket Skinnskatteberg från 1 april 

Vafab Miljö AB, 721 87 Västerås   Tel: 021-393500   Fax: 021-335150   Hemsida: www.vafabmiljo.se   E-post: info@vafabmiljo.se

Utökade öppettider
VafabMiljö har sett över öppettiderna på samtliga 
Återbruk och  justerat dem efter bland annat antal 
besökare på de olika Återbruken. 

Från och med den 1 april är det därför utökade 
öppettider på Återbruket Skinnskatteberg. Har du 
frågor om Återbrukets öppettider kan du ringa tfn 
021-39 35 00.

Öppettider från 1 april 2008:
Måndag och onsdag: 8-12
Tisdag och torsdag: 8-12, 15-19
Lördag: 9-14
Stängt: fredag och söndag

Helger: 
Påskafton, annandag påsk, pingstafton, annandag jul öppet 

som lördag.

Valborgsmässoafton som infaller tisdag, torsdag öppet till 16, 

om den infaller en lördag är det öppet ordinarie tid.

Skärtorsdag, Trettondagsafton öppet ordinarie tid.

Övriga helgaftnar och helgdagar stängt.

Mjukplast och frigolit 
Trä 
Well 
Trädgårdsavfall 
Metallskrot
Brännbart avfall
Gips och isolering 

•
•
•
•
•
•
•

Detta kan du lämna:

Soffor och sängar
Fyllnadsmassor
Farligt avfall från hushåll 
El-avfall
Kyl- och frysskåp 
Tidningar

Förpackningar

•
•
•
•
•
•

•

Företag som vill lämna avfall måste ha Återbrukskort. 
Beställ på tfn 021-393542.
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Lediga lägenheter
Riddarhyttan
211000808 Västra Parkvägen 3 B 2 rok  63,7 3 133 kr  
211001003 Västra Parkvägen 3 B 2 rok  65,7 3 984 kr
388001505 Granstigen 16 E 2 rok 60 3 104 kr  

Färna
222000705 Fåfängans väg 9 C 2 rok  58,3 3 502 kr
222000309 Åsmansbovägen 6 C 1 rok 45,9 2 971 kr   

Skinnskatteberg
115001209 Björken   1 rum 21,6 2 268 kr  
115001211 Björken   1 rum 31,3 3 286 kr  
122002300 Sotvretsvägen 9  2 rok 62 3 954 kr 
122002801 Sotvretsvägen 11  2 rok  62,0 3 954 kr

Blankett för ansökan om bostad 
finns på  www.skinnskatteberg.se 
eller beställs från 451 21. 

Övriga frågor om kommunens 
lägenheter besvaras via e-post 
birgitta.karlsson@skinnskatteberg.
se eller telefon 451 31.

Slamtömning 
i Skinnskattebergs kommun

Kampanjtömningen för Våren kommer att påbörjas 
vecka 16, 2008. Alla fastighetsägare med slamtöm-
ning på våren ombedes att se över sin brunn och att 
det är framkomligt, synligt och rent kring den. Tänk 
på att brännässlor, sly och högt gräs är arbetsmil-
jöproblem för chauffören som utför denna tjänst. 
De som har vägbom till sin fastighet måste ordna 
framkomlighet för slamsugningsbilen.

Vår entreprenör är SITA Sverige AB, 
Navigatörgatan 5, 721 32 Västerås.
Tel. 021-13 61 90, Fax. 021-12 96 47, 
e-post vasteras@sita.se

Tömningar av slambrunnar utföres enligt SITA:s 
eget sammanställda schema.

Tidplanen är satt till vecka 16-24. 

Mindre förskjutning av tidschemat kan förekomma 
p.g.a väderleken. Om du inte fått tömt två veckor 
efter ovanstående tidsplan, hör av dig snarast.
Ring  021-13 61 90 och tala om att du inte fått 
”Kampanjtömningen” utförd.

TREVLIG VÅR!
Skinnskattebergs kommun

Inventera

PCB
före den 30 juni 2008

Alla fastighetsägare 
med hus byggda, eller 
renoverade, mellan 
1956-1973 måste in-
ventera sina fastigheter 
med avseende på PCB. 
Reglerna omfattar inte 
en- och tvåfamiljshus 
samt jordbruksfastig-
heter.

Fogmassor och 
halkskyddade golv 
kan innehålla mil-
jögiftet PCB. 

Läs mer på 
www.naturvardsverket.se
www.sanerapcb.nu

På www.skinnskatteberg.se finns mer 
information och blanketter. Om du har 
ytterligare frågor, kontakta kommunens 

miljökontor, tel. 451 05. 
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Ansökan om Feriearbete vid Skinnskattebergs kommun sommaren 2008

1. Ansökan lämnas till Skinnskattebergs Kommun, senast den 2 maj 2008.
2. Kommunen anställer endast ungdom som går i Gymnasieskolan årskurs 1 och 2.
3. Budgeten för feriearbete är 150 000 kronor. Feriearbetet sker på kommunala arbetsplatser i 
 Skinnskattebergs kommun.
4. Ungdomarna kan välja mellan tre arbetsperioder:

 Period 1:  11 juni - 27 juni V. 24 - 26
 Period 2:  30 juni - 18 juli  V. 27 - 29
 Period 3:  21 juli - 8 augusti V. 30 - 32

5. I första hand tas de ungdomar ut som går i årskurs 2 i gymnasieskolan och som inte haft feriearbete
 vid kommunen sommaren 2007.
6. Besked om antagande får du skriftligt senast 30 maj 2008.
7. Arbetstid enligt respektive arbetsplats, i regel 8 tim/dag.
8. För att du som t.ex. är allergisk ska komma på en lämplig arbetsplats, ange detta 
 under särskilda upplysningar, likaså vad du är allergisk emot.
9. Har du speciella önskemål om arbetsplats, t.ex. att du vill vara på Hemgården för att du går    
 omvårdnadsprogrammet, ange detta under särskilda upplysningar. Bor du utanför Skinnskattebergs tätort,   
 ange då också var du helst vill sommarjobba. Eventuellt kan det finnas sommarjobb där du bor.

 Ansökan lämnas eller skickas till:    Skinnskattebergs Kommun, Box 101, 
        739 22 Skinnskatteberg

Ytterligare frågor om feriearbeten lämnas av Lennart Engbom, telefon. 0222-450 35.
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Nu ska du få höra
Vad vi vill med Din 
sommar göra
Kom och tjäna en peng
Du får jobba i våra 
glada gäng

Vi söker semestervikarier till vår äldreomsorg 
 
Sjuksköterskor    
Undersköterskor   
Vårdbiträden   

Upplysningar kan lämnas av   
Kristina Bergman  0222 - 450 50
Anna Ramberg  0222 - 451 30

Facklig företrädare   
Britt-Marie Eriksson  0222 - 450 37

Sista ansökningsdag 080430 

Storsjön och Vätternsjöarnas Fvof
Fiskekortsförsäljning:

Runes Cykel- o Sport     Skinnskatteberg tfn. 101 62
 
ICA Berghallen  Kiosken  Skinnskatteberg tfn. 410 29

Strids Däckservice  Gattjärnsvägen 2 Skinnskatteberg  tfn. 411 21

Torgny Johansson  Stybbvägen 41  Skinnskatteberg tfn. 413 27

Olof Liljekvist   Björnbo  Skinnskatteberg tfn. 104 91

Barbro von Walden  Kiosken  Bernshammar  tfn. 301 50

Under 2006 planterades gös i Övre Vättern och under 2008 kommer 
gös att planteras i Storsjön

Välkommen att fiska! 

Kommunfullmäktige 
sammanträder
Tisdagen den 22 april kl. 18.00

i Kulturhuset Korpen

Ärenden publiceras på 
www.skinnskatteberg.se 

ca 1 vecka innan sammanträdet

Försäkringskassan 
i Skinnskatteberg
Från och med den 25 april 2008 går Försäk-
ringskassan över till enbart bokade besök. 
Besöken bokas via telefonkundtjänst:

0771-524 019
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Hej alla Riddarhyttebor !

Vi i RAT har startat ett projekt om att leva och 
bo i Riddarhyttan.
Detta ska så småningom bli en föreställning 
och en utställning.
Dessa frågor startade vi med i höstas:

Riddarhyttan är en gammal industriort där nästan 
alla haft sin utkomst från arbeten i gruvor, hyttor och 
sågverk. Under åren 1957-1979 försvann nästan alla 
dessa arbetsplatser och i början av 80-talet var alla 
industriarbeten borta. Sedan dess har livet och arbetet i 
Riddarhyttan förändrats.

Arbetspendling och tjänsteföretag ersätter delvis alla 
de arbeten som försvunnit. Nya grupper av människor 
flyttar in, medan många av de som arbetat i industrin 
flyttar ut.
Vad är Riddarhyttan idag?
Vilka arbetsplatser finns och hur är det att arbeta här?
Vad innebär det att leva och bo i Riddarhyttan idag 
som barn, ung, vuxen och gammal?
Vad gör strukturomvandlingen med byns identitet och 
tillhörighet?
Och hur ser framtiden ut? I arbetsliv? I vardagen? I 
drömmarna?
Vi har gjort intervjuer med människor från olika gene-
rationer och företag och föreningar. Eftersom vi gör en 
föreställning om Riddarhyttan så är det våra berättelser 
tillsammans som skapar den här föreställningen. 

Har du någon berättelse eller en händelse som du 
vill dela med dig av?
Är det någon särskild människa du vill lyfta fram?
Vad betyder Riddarhyttan för dig?
Hur upplever du Riddarhyttan idag?
Varför har du flyttat till Riddarhyttan (om du flyt-
tat hit efter 1979)?
Och vad är det som gör att du stannar?
Är du medlem i någon förening?
Vad skulle du vilja att föreställningen ska ta upp, 
dåtid, nutid, framtid?

Vi har en referensgrupp bestående av:
Gun Karlsson, Päivi Lehtikangas, Bertil Skog, Ewa 
Wikström
Hör gärna av er till dom eller direkt till oss. 

Vänliga Hälsningar Riddarhyttans Arbetarteater
Ingela Trouin 0730-71 24 02  
ingela_trouin@hotmail.com

Vatten- och avloppsavgifter inkl. moms
Bostäder fast taxa 
småhus, avgift per år   6.401 kronor 
småhus enbart vatten, avgift per år 2.708 kronor 
småhus enbart avlopp, avgift per år 3.966 kronor 
småhus som står tomt, avgift per år 3.243 kronor 
flerfamiljshus, avgift per lägenhet 4.299 kronor

Industrier m m 
1 och 2 enheter, fast avgift per år 3.531 kr /enhet 
3 och flera enheter, fast avgift per år 2.419 kr /enhet

utöver fast avgift utgår förbrukningsavgift  
22:25 kronor per kbm vatten

Hämtning av hushållsavfall inkl. moms

Hushåll i flerbostadshus:  648 kr per hushåll och år
Hushåll i småhus:   830 kr per hushåll och år
Övriga verksamheter:   830 kr per kärl och år

Hämtning varannan vecka:

Hemkompostering 
Restavfall (grönt kärl)
120-130 l 798 kr
160-190 l 830 kr
210-240 l 1028 kr
300-400 l 1201 kr
600 l  2523 kr

Källsortering 
Komposterbart (brunt kärl)
120-130 l 284 kr
190-240 l 515 kr

Restavfall (grönt kärl)
120-130 l 798 kr
160-190 l 830 kr
210-240 l 1028 kr
300-400 l 1201 kr
600 l  2523 kr
 
Sophämtning
Osorterat avfall (grönt kärl) (14 dagars tömning)
120-130 l 2108 kr
160-190 l 2381 kr
210-240 l 2578 kr
300-400 l 2911 kr
600 l  3935 kr

Veckohämtning: Den 
rörliga avgiften vid 
veckohämtning är 1,75 
gånger abonnemangets 
rörliga avgift vid 14-da-
gars hämtning

Taxor för vatten, avlopp 
och sopor 2008

Hämtning en gång / månad

Hemkompostering
Restavfall (grönt kärl)
638 kr                           
664 kr      
823 kr                           
961 kr 
2018 kr     

Källsortering
Komposterbart (14 dagarstömn)
284 kr
515 kr

Restavfall (månadstömn.)
638 kr
664 kr
823 kr
961 kr
2018 kr
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Stacken Familjecentral

Familjecentralen är en mötesplats för 
föräldrar och barn, 0-6 år.
Här kan barnen leka, sjunga, måla och föräldrar 
ges möjlighet att träffa andra småbarnsföräldrar.
Kaffe, te och dryck till barnen finns att köpa till 
självkostnadspris. I övrigt får du ta med det som 
passar till dig och ditt barn.
Öppettider
Tis. kl. 8.30 - 13.00
 kl. 13.00 - 16.00  Babyöppet
Ons. kl. 8.30 - 16.00
Fre. kl. 8.30 - 15.00

tfn:  450 55

VÄLKOMNA TILL STACKEN!

Familjestödjare
Är du småbarnsförälder och har behov av att få 
prata om din situation eller vill få råd och stöd? 
Då är du välkommen att ringa mig, Anna Öberg 
som jobbar som familjestödjare. Du kan också ta 
kontakt med mig när jag är på Stacken. 
Jag har tystnadsplikt. 

Anna Öberg  0222 - 450 76
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Trygg och säker 
i Skinnskatteberg?
 

Folkhälso- och Brottsförebyggande rådet inbjuder till en Brottsförebyg-
gande konferens den 17 april 2008, kl. 18.30, i Kulturhuset Korpen.
Särskilt inbjudna gäster är:  
Länspolismästare Ann-Marie Orler 
Representanter från Grannsamverkan, södra kommundelen 
Hälsoplanerare Jan Larsson

Rådet bjuder på kaffe med dopp.

Välkommen till en kväll med information, diskussion och frågor!

Carina Sándor
Ordförande i Folkhälso- och Brottförebyggande rådet i Skinnskatteberg

ÖPPNA FÖRSKOLAN STACKEN
Inbjuder föräldrar med barn 

i de yngre åldrarna till 
                      

TEMAKVÄLL
Måndagen den 7 april kl. 18.30-20.30

En kväll med utvecklingspedagog 
Ann-Christin Söderström från Västerås

 
Om små barns behov, om fostran och 

samspel mellan barn och föräldrar.
Vi bjuder på fika

Anmäl på Stacken eller tel. 450 55
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Evenemang på Kulturhuset ”Korpen” 
i april
Tisdag 1 april kl 19.00 
Teaterkavalkad från teaterlinjen vid Bergslagens folkhögskola 
Flera enakters föreställningar som berör, i egen regi av eleverna. 
Entré: 30:-/ vuxna, 10:-/barn och skolungdom t.o.m 19 år.  Arr: Korpen, Bergslagens folkhögskola, ABF.

Lördag 5 april kl 10.30-15 
Öppet hus med repetition av elevmusikal
I anslutning till kommunens företagsmässa håller vi kulturhuset öppet medan vi arbetar med elever 
inför premiären av musikalen ”Låtbåten”. Mer info om den finns längre ned på sidan.  
Fri entré.  Arr: Kulturskolorna i Skinnskatteberg och Fagersta.  

Söndag 6 april kl 17.00 
Konsert med Norra Västmanlands Orkesterförening
Orkestern består av lärare och elever från kulturskolorna i norra länsdelen och leds av kulturskolans  
stråkpedagog  Lena Sahlberg. Musik av bl.a. Sibelius, Grieg, nyskrivna verk av Hans Jonsson samt en  
fagottkonsert av Rosetti med Tomas Sahlberg som solist. 
Entré: 50:-/vuxna, skolungdom fri entré. Arr: Skinnskattebergs Kammarmusikförening och kommun med  
stöd av Västmanlandsmusiken, Kulturrådet och Systemair.

Söndag 13 april kl 16.00 
Konsert med Trivium - gitarr, flöjt och violin
Anders Emtell, Hanna Gustafsson och Karin Hellqvist som bildade ensemblen 2002 på Musikhögskolan, 
spelar musik av bl.a. Bach, Rossini och några nyskrivna verk av unga svenska komponister. 
Entré: 140:-/vuxna, 80:-/medlemmar i Kammarmusikföreningen, skolungdom t.o.m. gymnasiet har fri entré! 
För studerande vid SLU-SMS och Folkhögskolan är entrén fri efter betald medlemsavgift(120:-/spelår. 
Arr: Skinnskattebergs Kammarmusikförening och kommun med stöd av Västmanlandsmusiken,  
Kulturrådet och Systemair.

Tisdag 15 april kl 18.30 
Premiär på musikalen ”Låtbåten”! 
Över 75 elever mellan 8-16 år från Skinnskattebergs och Fagerstas kulturskolor gör en fartig och glad  
föreställning med sång, orkester och teater. 
Entré: 40:-/vuxna, 20:-/skolungdom. Arr: Kulturskolorna i Skinnskatteberg och Fagersta. 

Söndag 20 april kl 16.00 
Från Roslag och Bergslag 
Sånger från skärgårdshav och bergslagsskogar med Bertil Olsson och hans musikantvänner som ger  
klingande smakprov från tre CD-skivor med Bertils visor. 
Entré: 30:-/ vuxna, 10:-/barn och skolungdom. Kaffeservering i pausen. Arr: Korpen,  
Ett kulturliv för alla, Kultera, ABF, Berglagens folkhögskola.

Tisdag 22 april kl 18.00 
Kommunfullmäktige sammanträder
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Den 12/4 Blir det en heldag i sporthallen 
Då ska vi fira!!!

Vi börjar kl. 10.00 med lite skojiga matcher mellan alla ung-
domar och föräldrar och tränare

Sedan blir det lite innebandy uppvisning

TÅRTA

Familjeföreställning av en gycklare

Tacobuffe

Uppträdande av lokala band
eldshow

The Cleanstream Company 
Jersey

Shallow Sense

Speciella förmåner för medlemmar
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LOVÉN ROLÉN SJUKGYMNASTIK
Vi har flyttat till Hemgården 1 tr. ned.
Nu kan du uppsöka Sjukgymnast utan remiss, 
(Inom ramen för högkostnadskort). Vi tar även 
emot remisser från läkare, och andra landsting.

Teltid: Måndag-Fredag 7.30-8.00  0222-106 57
Lena 070-728 7238      
Leif  070-441 2743

VARMT VÄLKOMNA!!

Sommarjobb för Skolungdom

Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling
anställer under tre perioder.

Period 1:  9/6-27/6
Period 2: 30/6-18/7
Period 2: 21/7-8/8 

För inf.
Roger Johansson: 0222-413 50 
Sören Trygg: 0222-414 46

Sista ansökningsdag 15/4 -08

Skicka ansökan till:
Pastorsexpeditionen
Kyrkvägen 3
739 31 Skinnskatteberg
Märk kuvertet ”Sommarjobb”.

FÖRSAMLINGSRESOR 

Välkommen att följa med på våra församlingsresor.
I år kommer det att bli en kortare och en längre resa. 

Korta resan lördagen 17 maj 
Program 
9.00 Avresa från Skinnskatteberg, via
Gunnilbokorset 9.10 och Hed 9.25. 
10.00 Västra Skedvi kyrka, andakt, guidning och 
kaffepaus 
12.00 Lunch på Finnåkers kursgård 
15.30 Siggebohyttans bergsmansgård, guidning och 
eftermiddagskaffe 
Ca 18.30 Hemma igen 
Kostnad 120 kronor 
Anmälan tidigast 2 april till telefon 0222- 100 10, 
Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling.
Platsantalet är begränsat, så först till kvarn… 

Långa resan tisdagen 17 juni 
Tider för den här resan är inte färdiga i detalj, men 
mer information och möjlighet att anmäla sig kom-
mer. 
Program:
Morgonbön i Floda kyrka
Fika i Himlinge Östergård
Flens ostfabrik
lunch
Sparreholms slott med eftermiddagsfika.
Hemfärd
Kostnad: 300 kr.

Inbjudan 
till alla fritidsboende!

Våra fritidsgäster är hjärtligt välkomna till 
Bysala hembygdsgård.

Öppet hus den 24 maj kl. 12-16!
Ni bjuds på kaffe och får tillfälle att träffa 
representanter från kommunen.

Tipspromenad och aktivitet för barnen finns.

Välkomna!
Skinnskattebergs kommun

MÅLNINGSarbeten utföres
inomhus, utomhus, paintbrush, 

väggdekor, fönsterrep. m.m.

Kees van Loenhout
Bergstigen 2, 739 30 Skinnskatteberg

0222-100 71, 070-286 49 76
prastgardensmaleri@gmail.com



15

www.skinnskatteberg.se0222:an

Svenska kyrkans kalendarium april 2008

Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling

Onsdag 2 april  Kl.09.00 Morgonmässa i S:t Davidsgården.
Onsdag 2 april  Kl.19.00 Församlingsafton i Hedgården. 
Torsdag 3 april Kl.12.00 Födelsedagskalas för inbjudna i S:t Davidsgården.
Söndag 6 april  Kl.11.00 Söndagsgudstjänst i Skinnskattebergs kyrka.
Onsdag 9 april  Kl.13.00 Korsdrag. ”Sällsamheter i Västmanland”. Eric Öhrn berättar.
Torsdag 10 april Kl.14.00 Andakt i Hemgården.
Lördag 12 april Kl.18.00 Församlings- och hembygdsafton i Bysala. Hedkören medverkar.
Söndag 13 april Kl.11.00 Söndagsmässa i Skinnskattebergs kyrka. 
Måndag 14 april Kl.19.00 Studiecirkel. Tillverkning av bibliska figurer. S:t Davidsgården.
Onsdag 16 april Kl.09.00 Morgonmässa i S:t Davidsgården.
Söndag 20 april Kl.11.00 ”Önskepsalmer”, Gudstjänst i S:t Davidsgården. Kaffe efteråt.
Söndag 20 april Kl.18.00 ”Livsviktigt” Dramagudstjänst i Heds kyrka. Lilla sånggruppen, 
     Dramagruppen och Sång-o-låtkören från Ramnäs och Virsbo medverkar.
Måndag 21 april Kl. 19.00 Studiecirkel. Samtal om livet och Gud i S:t Davidsgården. 
Onsdag 23 april Kl. 13.00 Korsdrag. Glädjekören sjunger sånger och psalmer med anknytning till  
     våren under ledning av Gunilla Kindahl Broberg. Terminsavslutning.
Torsdag 24 april Kl.10.30 Andakt i Klockarbergsgården i Skinnskatteberg.
Söndag 27 april Kl.11.00 Söndagsgudstjänst på Bönsöndagen i Skinnskattebergs kyrka.
     SPF-kören från Fagersta och Glädjekören medverkar.
Måndag 28 april Kl.19.00 Studiecirkel. Om sorgen, S:t Davidsgården.
Onsdag 30 april Kl 09.00 Morgonmässa i S:t Davidsgården. 
Onsdag 30 april Kl.21.15 Andakt på Valborgsmässoafton i Heds kyrka. Brasan tänds kl. 20.45.  
     Hedkören medverkar.

”Vitaminer för själen”

Vill du sjunga i kör?
Ring: 0222- 100 10

Se även information om våra evenemang och verksamheter
i Fp:s och BBL:s ”Det händer” och ”Dagboken”.

Församlingsafton x 3
Hedgården Kl. 19.00
Den 3 april, 7 maj och 4 juni.

Bilder att minnas från bygden.
Kaffe och god gemenskap

Varmt välkomna
 Samarr. med Heds kyrkliga syförening 
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marklägenheter med sjöutsikt!

Slaggvägen 1-9 i Skinnskatteberg
2 - 4 rum och kök

Gör intresseanmälan 
på telefon 073-633 36 00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MOT NYA DJÄRVA MÅL !                

MISTELNS BLOMMOR BYTER 
ÄGARE OCH NAMN

1 MAJ ÖVERTAR DITTE MISTELNS 
BLOMMOR OCH BYTER OCKSÅ NAMN 
PÅ BUTIKEN TILL ”BLOMSTERÄNGEN”

ADRESS OCH TELEFONNUMMER BLIR 
DETSAMMA:

CENTRALVÄGEN 5, SKINNSKATTEBERG
0222-41700

SJÄLV ÖVERGÅR JAG TILL ANNAN VERKSAMHET 
EFTER 17 FANTASTISKA ÅR MED MYCKET ARBETE 

MEN OCKSÅ MYCKET ROLIGA STUNDER MED 
ALLA TREVLIGA KUNDER. UNDER APRIL KOMMER 
VI DÄRFÖR ATT MINSKA PÅ LAGRET GENOM ATT 
REA UT DET MESTA INOM KRUKOR , VASER OCH 

ANDRA ”TORRA VAROR”.
VECKORNA 17 O 18 KOMMER DITTE ATT 

VARA MED I BUTIKEN, SÅ VÄLKOMNA IN OCH 
BEKANTA ER MED HENNE.

MARIA

NU BÖRJAR VI MED EN NY GIV
Våra månadsmöten kommer att alternera 
mellan olika delar av kommunen.

FOLKPARTIET LIBERALERNAS  
MÅNADSMÖTE

måndagen den 14 april klockan 19 
i Hedgården 

Gästföreläsare: Hembygdsföreningen 
Karmansbo bruksmiljö

Du är hjärtligt välkommen att lyssna.

Du kan också efteråt diskutera kommunala 
politiska frågor med oss.

Vi bjuder på kaffe.
 
Styrelsen

DU är Välkommen till mig!

Vill du minska i vikt?
Jag hjälper dig!

Testad på Karolinska sjukhuset under
ledning av Stephan Rössner.

Du behöver inte:
• Räkna points
• Räkna kalorier
• Leta efter lågt GI

Jennie Hägerman, certifierad konsult. 070-935 44 14


