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Kommunstyrelsen 
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Tisdagen den 14 april 
 

Ärenden publiceras på  
www.skinnskatteberg.se  

ca 1 vecka innan sammanträdet.

Allmänheten är välkommen som vanligt!

Ny på jobbet.

Den första april börjar 
kommunens nya per-
sonalchef, Ann-Sofie 
Söderberg, sin tjänst. 
Hon tar över efter Berit 
Svanborg som nu går 
i pension efter xx år i 
kommunen.

Ann-Sofie kommer ursprungligen från 
Köping, men har flyttat runt mycket i 
landet innan hon 1999 landade i Skinn-
skatteberg. Tidigare har hon jobbat inom 
Norra Västmanlands Utbildningsför-
bund, NVU, och kommer närmast från 
en tjänst som personalsekreterare i Ljus-
narsbergs kommun. Fritiden ägnas gärna 
åt skidåkning, både på längden och på 
tvären,  svamp- och bärplockning, fiske 
och Ann-Sofie är också nybliven golf-
spelare. Enstaka storstadsäventyr lockar 
som kontrast till all natur som Skinn-
skatteberg är omgiven av. Familjen med 
sambo och barn och två katter ägnas 
också mycket tid.

Dansfestival Västmanland 2009               
          

Butoh– dansföreställning i Karmansbo Smedja

         Den 18 april kl. 14.30

Bortglömda Världar med Noll Corpus Dansproduk-
tioner

En föreställning som är gjord med inspiration av 
smedjans unika miljö och dess historia. 

Fem dansare i samarbete med konstnären Lars Lars-
son och kompositören Kenneth Cosimo. 

Eftermiddagsfika, smedjan är öppen för guidning, 
sten & mineralutställning. 

arr: Karmansbo Smedja & Noll Corpus Dansproduk-
tioner med stöd av 

Ett kulturliv för alla i Skbg, Skinnskattebergs Kom-
mun, ABF och Västmanlandsmusiken 

Info: 070-353 93 47, nollcorpus@telia.com
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Redaktör:  Anders Pettersson 
Redaktionsråd: Marie Wennerström,     
                          Marlene Carlsson och  
  Yvonne Wiberg    

Adress:  0222:an, Box 101 
  739 22 Skinnskatteberg 
tfn:  0222 / 451 39 
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Ansvarig utgivare:  Kommunchef Leena Berglund 
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www.skinnskatteberg.se. Du kan prenumerera på 0222:an för 
120:- om året. Kontakta redaktionen.

Nästa manusstopp:  Den 14 april
Utgivningsdatum:  Den 29 april

Vi spinner vidare på filmtemat. Om ni inte har 
upptäckt www.imdb.com än så är det dags nu.
Här finns precis allt om filmer och tv-serier.
Många timmar försvinner fort.

Smaken är som ....
Förra numrets ledare hyllade det här vita eländet 
som envisas med att trilla ned i varierande mängd 
under den kalla tiden på året. Jag erkänner villigt 
att jag inte är fullt lika förtjust som den ordinarie 
redaktören i den varan. 

Efter att ha tillbringat de flesta åren boendes i 
lägenhet har man ju blivit lite bortskämd med att 
någon annan tar hand om nederbörden, men efter 
att jag flyttade hit till Skinnskatteberg, till ett eget 
litet hus, så får jag ju göra det själv. Tro mig, jag 
har försökt vänta ut tövädret, men i år höll det sig 
envist borta så det var bara att greppa skyffeln.

Men nu äntligen, nu skiner solen för fullt medan 
jag sitter här och påtar med mitt första nummer 
av 0222:an, och redan så har garageuppfarten töat 
ren, så nu är det dags för mitt eget lilla vårtecken.

Det har blivit tid för min lilla italienska att få 
komma ut i ljuset igen efter en lång vinter under 
ett täcke i garaget. Tyvärr blev hon lite krasslig un-
der hösten, så efter vårtvätten åker hon in i garaget 
igen för en hjärttransplantation, sedan hoppas jag 
att vi åter kan göra Sveriges racerbanor osäkra un-
der sommaren. Som tur är fick hon en storasyster 
under senvintern, så abstinensen efter en riktigt kul 
bilfärd behöver inte bli så svår.
/Tf Redaktören  

         O=V=O

Gordons 
webbtips

Skolans matsedel vecka 14-18

Vecka 14
Måndag: Korvgryta med choritzo & ris.
Tisdag: Köttbullar sås grönsaker & potatis.
Onsdag: Fiskgratäng & potatismos.
Torsdag: Redd grönsakssoppa & Pannkaka.
Fredag: Kyckling nuggets sötsur sås & klyftpotatis.

Vecka 15 Påsklov
Måndag: Vad huset bjuder.
Tisdag: Vad huset bjuder.
Onsdag: Vad huset bjuder.
Torsdag: Vad huset bjuder.
Fredag: Vad huset bjuder.

Vecka 16
Måndag: Lovdag. 
Tisdag: Lovdag.
Onsdag: Guldlaxfriletter pikantsås & potatis.
Torsdag: Kycklingpanna & gurka.
Fredag: Chili con carne & ris.

Vecka 17
Måndag: Hot dogs & makaroner.
Tisdag: Tex-mex biff med tomatsås & ris.
Onsdag: Fiskgratäng & potatis.
Torsdag: Broccolisoppa & Pannkaka.
Fredag: Hamburgare med bröd & potatismos.

Vecka 18
Måndag: Pasta med skinksås.
Tisdag: Schweizare sås grönsaker & potatis.
Onsdag: Sprödbakad fisk remouladsås & potatis.
Torsdag: Spaghetti & köttfärssås.
Fredag: Lovdag.
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Aktivitetskalender
April 

1 Alliansen. Viktigt extramöte i    
 St.Davidsgården kl. 18.30 
1 Film fr. 15 år. 
 Information om filmtitlar finns på biblioteket 
 och www.biokorpen.se, du skapar din egen   
 inloggning som du kan spara för att 
 komma direkt till medlemssidorna nästa gång  
 du besöker hemsidan. 
1 Aerobics i Gymnastiksalen kl. 19-20
2 Konsert. 
 Norra Västmanlands Orkesterförening
 NVO bjuder i denna familjekonsert på musik  
 från filmens värld arrangerad av orkesterns
 rutinerade husarrangör Tomas Sahlberg. 
 Ledare: Lena Sahlberg Entré: 50:-/vuxna,   
 skolungdom fri entré.  
6  Kommunfullmäktige 
 sammanträder. På Korpen. Kungörelse på   
 kommunens anslagstavla och hemsida. 
6 Pop, rock och gospelkör kl. 19.00
 Nystartad kör från 15 år och uppåt! Inga för  
 kunskaper krävs! Plats: S:t Davidsgården
6 Gympa i Gymnastiksalen kl. 19-20
7 Ai-Chi, vatten chi-gong
 Prova på senaste spa-aktiviteten på Färna   
 Spa, Ai Chi, en skön variant av Qi-gong 
 anpassad till vatten.
8  Alliansen. Ordinarie månadsmöte i    
 St.Davidsgården 
10  Bildvisning. i Lokstallet i Riddarhyttan 
11  Folkets Park. Äggletning 
13  Matinéfilm. Filmtitlar/info: Biblioteket eller 
 www.biokorpen.se 
13 Film från 11 år. 
 Info: Biblioteket eller www.biokorpen.se 
13 Pop, rock och gospelkör kl. 19.00
13 Gympa i Gymnastiksalen kl. 19-20
14  JUNIS-påsklovsäventyr. Påsklovsäventyr.   
 Samling på Skolvägen 8 
14 Ai-Chi, vatten chi-gong
15  Friluftsfrämjandet. 
 Tipsbingopromenad från Friluftsfrämjandets  
 stuga vid båthamnen 
15 Öppet möte (s).
 Nya medlemmar, nygamla medlemmar och   
 sympatisörer inbjuds till detta dialogmöte   
 med Arbetarekommunens-styrelsen. 
 Fika - Välkomna 

15 Aerobics i Gymnastiksalen kl. 19-20
18  Dansföreställning.
 Butoh– dansföreställning i Karmansbo   
 Smedja.
20 Gympa i Gymnastiksalen kl. 19-20
20 Pop, rock och gospelkör kl. 19.00
21  JUNIS Sånglekar. I sångleksgruppen
 sjunger, spelar och dansar vi. Skolvägen 8 kl.  
 16.30-17.15 
21  JUNIS-skapis.  
 I skapisgruppen skapar vi t. ex av tyg, garner,  
 papper och kartonger. Det blir också en del   
 sånger och lekar
21 Ai-Chi, vatten chi-gong
22 Aerobics i Gymnastiksalen kl. 19-20
22 Friluftsfrämjandet. 
 Tipsbingopromenad från Friluftsfrämjandets
 stuga vid båthamnen 
25  Konsert. Trine Mathiesen, sopran och
 Karin Pfändtner, piano Två unga musiker
 som gör sitt sista år vid Kammarmusikut  
 bildningen vid Mälardalens Högskola. Entré:  
 140:-/vuxna, 80:-/medlemmar i Kammar
 musikföreningen, skolungdom t.o.m. 
 gymnasiet har fri entré! För studerande vid   
 SLU-SMS och Folkhögskolan är 
 entrén fri efter betald medlemsavgift
 (120:- /spelår).  
26  Matinéfilm. kl. 15.00
26  Film fr 15 år kl. 18.00
27 Gympa i Gymnastiksalen kl. 19-20
27 Pop, rock och gospelkör kl. 19.00
28 JUNIS Sånglekar.
28 JUNIS-skapis. 
28 Ai-Chi, vatten chi-gong
29 Aerobics i Gymnastiksalen kl. 19-20
29 Friluftsfrämjandet. 
 Tipsbingopromenad från Friluftsfrämjandets  
 stuga vid båthamnen 
30  IOGT-NTO. Valborgsfirande vid Sundbo   
 med Fagerstaföreningen. Samling 18.30 
30 Valborgsmässofirande. Valborgsmässofi  
 rande vid badet i Baggbron 
30 Folkets Park. Valborgsmässofirande 
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Skinnskattebergs Kommun    
Äldreomsorgen    

    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 090430   

Vi är största fastighetsägaren i 
kommunen och hyr ut

1-2 rok        på - Klockarberget
   - Smedstigen
   - Sjövägen i Riddarhyttan
3-4 rok  - Sotvreten (radhus)
   - Mårdstigen - Harstigen 
     (parhus, även 6 rok)
   - Rådjursstigen - Harstigen 
     (villor)
   - Sjövägen i Riddarhyttan 
     (radhus)
Intresserad? 
Ring Åke Nilsson på tel 0706-23 16 35
Titta på: www.smedjebygden.se
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Sophämtningsschema 2009

Tömningsveckor för dem som har månadshämtning. Schema fr.o.m. mars 2009.

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 lokal-
tidningarna och Vafabs hemsida: www.vafabmiljo.se

Sophämtning,  JÄMN VECKA  2009

Måndag 
Taxi SKBG, Dala Finmekanik, Korvkiosken, Sotvretsvägen 
19, Sotvretsgården, Centralskolan, Klockarbergsgården, Hem-
gården + Kök, Solrosen, Centralvägen (Verner Anderssons 
hus) + Centrum- huset, Shell, Haggården, TM Bil och Motor, 
Samhall, Folkhög-skolan, Masbo IP, Solmyra till Grisbo, 
Holmsbovallen, Holmen, Tomasbo  Finngatan, Västanhed, 
Sundet (Södra). Lill- och Storängen, Lillsjö Gård.

Tisdag 
Rölö, Hålsbo, Svansbo, Nibbarsbo, Bubbarsbo, Bernshammar, 
Hed, Karmansbo, Darsbohöjden.

Onsdag
Björkviken, Orrudden, Kalvängen, Sundet (Norra), Långviken, 
Kärrbo, Hultebo, Björnbo, Godkärra, Baggbron, Baggå
Plöjningen, Udden, Främshyttan, Darsbo.

Torsdag 
Läkarvillan, Smedstigen, Skogsmästarskolan, Kommunkontor, 
Vårdcentralen, Centralskolan, Skolvägen 6, Klockarberget 13 
+ 7-11, Hemgården + Kök, Släntvägen, Klockarbergsgården, 
Konsum, ICA, Posten, Haggården, Vätterbo, Folkhögskolan, 
Bysala, Donmora, Krampen, Enebytorp.

Fredag 
Bockhammar, Eriksbo, Bussbyn, Naddebo, Stjärnvik, Rön-
ningen, Tarmansbo, Norbyn, Erlandsbo, Kedjebo, Lorenstorp, 
Gunnilbo, Österbo, Vreten, Västerflena, Knäppmora, Staffas, 
Österflena.

Sophämtning,  OJÄMN VECKA  2009

Måndag
Taxi Skbg, Fagerstavägen 11-13, Stationen, Korvkiosken, 
Brand-stationen, Centralskolan, Bårestadskiosken, Hemgården 
+ Kök, Solrosen, Sotvretsvägen, Nedre Sotvreten, Ö. Ring-
vägen, Central-vägen, Sotvretsgården, Klockarbergsgården, 
Centrumvägen (Verner Anderssons hus), Centrumhuset, Shell, 
Haggården, Villavägen, Bergstigen, Björkstigen, Folkhögsko-
lan, Masbo IP, El-Jansson, Telia, TM Bil och Motor, Samhall, 
Q-Star, EBM Papst AB, Skinnskattebergs Bilplåt, Färna, 
Karmansbo Herrgård.

Tisdag
Hela Masbo, Borntorpet, Strids Däck.

Onsdag 
Fd Arbetscentrum vid Riddarhyttevägen, Björkliden, Kärrge-
ten, Bäcka, Älgtorpet, Bäckegruvan, IP,  P-hem RHN, Samhäl-
let RHN, Nedre- o Övre Källfallet, Fors Gård, Forsen, Kallmo-
ra, Aronsberg, Ställberget, Uggelforsen, Lerkulan, Björkviken.

Torsdag 
Läkarvillan, Smedstigen, Skogsmästarskolan, Prästgärdet, 
Kommunhuset, Vårdcentralen, Skolvägen 6, Hemgården + 
Kök, Klockarbergsgården, Konsum, ICA, Posten, Haggården, 
Vätterbo, Brukshotellet, Folkhögskolan samt kompostfraktio-
nen. Släntvägen,
Klockarberget 13 + 7-11, Centralskolan.

Fredag 
Vätterskoga (gården), Piltorpet, Sillbo, Norrtulinge, Norr-
strömstorp, Sundsbron, Gottland, Östanfors, Snarhem, 
Nyängen, Slottet, Uttersberg, Svartbäcken, Brahegård, Grisnäs, 
Laggarbo.
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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
Stacken stängd - tisdag 31 Mars pga utbildning

FÖRÄLDRACAFE´på Stacken
Här kan du komma och fika och umgås med andra 
småbarnsföräldrar. 
Onsdagen den 14 april 18.00
 
VÄLKOMMEN     tfn  45055

Årsstämma i Leader Bergslagen

Datum: onsdag 22 april 2009
Plats: Virsbo skola, Virsbo, Surahammars kommun
Tid: 18.00 – 21.00
Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kan du träffa LAG-gruppen, kansliet och 
de projekt som beviljats stöd från Leader Bergslagen.
Anmälan senast torsdag 16 april till info@leaderbergslagen.se eller 0222-45088

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

Anna Öberg  0222 - 450 76

Välkommen till en kväll med
 familjerådgivarna.

           Stacken måndag den 27 April 18.00
”Hur håller man kärleken levande?”

Vi bjuder på fika
Anmäl dig till oss på Stacken 45055

Stall Slofallet 
 

Vi finns i den lilla byn S. Allmänningbo 

 i hjärtat av Bergslagen.
” Vi kan erbjuda dig det mesta om och med hästar ”

 

Turridning  
på Islandshäst, Tinker och Fjordhäst. 

Ridläger  
vi är medlemmar i SRR. 

Inackordering på lösdrift 
Kom till oss och bli Medryttare 

Barn Ridning/Barnkalas 
Rekreationsdagar 

 
Mer information om oss hittar du på vår hemsida 

www.stallslofallet.se
Välkommen till oss på Slofallet 

Önskar
Familjen Sundén   

0581 – 921 40    070 -49 59 815 
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Någon var tvungen att sätta stopp på den politiska maktkamp som processat i Skinn-
skatteberg sedan mitten av november 2008. Vi inom alliansen tog vårt ansvar och 
lämnade våra ordförandeposter den 3 mars 2009.

Varför gjorde vi det, när domstolen gav oss rätt att sitta kvar åtminstone fram till ett avgörande beslut om 
huruvida vänsterkoalitionens maktövertagande var lagligt eller inte?

Situationen blev ohållbar. Vänsterkoalitionen (socialdemokraterna, skinnskattebergsdemokraterna och 
vänsterpartiet) deklarerade att de tänkte fortsätta kampen om makten, genom att överklaga besluten från 
domstolen, lägga beslag på alla ordförandeposter för utbildning och kultur, för teknik och service samt för 
vård och omsorg, dvs. all kärnverksamhet. Dessutom skulle kommunstyrelsens ordförande Carina Sándor 
(fp) avsättas som ordförande för kommunstyrelsens arbetsutskott, ett ordförandeskap som alltid innehafts 
av kommunstyrelsens ordförande. Arbetsutskottet utgör det politiskt strategiska organet och utgör även 
kommunens budgetberedning. 

Juridiken säger en sak, verkligheten en annan. Ambitionen var att få fortsätta det arbete vi påbörjat under 
2007 och 2008,  men när vänsterkoalitionen omöjliggjorde detta arbete genom att ta bort vårt handlings-
utrymme och de verktyg som behövdes för att jobba vidare, fanns det ingen annan väg att gå än att lämna 
över styret för kommunen. 

Givetvis hävdar vi fortfarande att det bästa för kommunen vore att ha ett alliansstyre. Vi har visat att med 
gott ledarskap och med Skinnskattebergs bästa för ögonen, går det att vända en kommuns ekonomi, trots 
åratal av tillbakagång och minusresultat. Nu vill vänsterkoalitionen någonting annat och vi måste lämna 
över styret till den nya majoriteten. Men, vi återkommer till valet 2010! 

Maktkampen och maktskiftet mitt i en mandatperiod är historiskt för Skinnskatteberg på många sätt. Dels 
för att vänsterkoalitionen beslutade att gå ihop och avsätta en fungerande kommunledning pga. en skatte-
höjning med 50 öre, dels för att kommuninvånarna gick man ur huse för att engagera sig för kommunalpo-
litiken. 

Vi är både glada och stolta över engagemanget från kommunmedborgarna i Skinnskatteberg, och vill verk-
ligen tacka alla som på olika sätt visat oss sin uppskattning för det arbete vi har 
gjort för kommunen. TACK så jättemycket!!

Vi önskar den nya majoriteten lycka till med sina ambitioner, och vi hoppas att framtiden för kommunen 
blir lika ljus som den var under 2008! 

Allians för Skinnskatteberg 

www.alliansforskinnskatteberg.se

 

   

Denna sida är en betald annons
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Ansökan om Feriearbete vid Skinnskattebergs kommun sommaren 2009

1. Ansökan lämnas till Skinnskattebergs Kommun, senast den 4 maj 2009.
2. Kommunen anställer endast ungdom som går i Gymnasieskolan årskurs 1 och 2.
3. Feriearbetet sker på kommunala arbetsplatser i 
 Skinnskattebergs kommun.
4. Ungdomarna kan välja mellan tre arbetsperioder:

 Period 1:  15 juni - 3 juli  V. 25 - 27
 Period 2:  6 juli - 24 juli  V. 28 - 30
 Period 3:  27 juli - 14 augusti V. 31 - 33

5. I första hand tas de ungdomar ut som går i årskurs 2 i gymnasieskolan och som inte haft feriearbete
 vid kommunen sommaren 2008.
6. Besked om antagande får du skriftligt senast 29 maj 2009.
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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 erfordeliga beslut fattas.
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Tillsammans kan vi skapa
ett bättre Skinnskatteberg.

                      

FOLKPARTIET behöver Dig som vill 
vara med och dra Ditt strå till stacken!

Alla kan delta på sina villkor, till exempel

- delta i våra månadsmöten och diskutera 
aktuella
frågor i vår kommun. Ju fler idéer och 
förslag, 
desto bättre slutliga förslag. I en liten 
kommun som vår ligger förslag och beslut 
”synliga” för alla.
-  vara med i en arbetsgrupp om en aktuell 
fråga
-  efter nästa val komma in i fullmäktige
-  på sikt delta aktivt i utskott eller nämnd

Är Du ung, gammal eller mitt i livet? 
Om demokratin ska leva, måste många 
delta och ta ansvar. Gör slag i saken, och 
hör av Dig!
carina.sandor@liberal.se
janne.lejon@telia.com
vanja.leneklint@telia.com 
eller tel. 0222-41672
 
Vi lovar Dig en rolig och intressant tid!

Kom gärna in och titta på vårt nya sortiment!
Olivolja, balsamvinäger och skorpor från 

Sicilien!
Choklad, olika thesorter, kaffe mm.

Men tro inte att jag gett upp vårt traditionella 
bröd som vi alltid bakat och sålt i butiken!!

Kaffeserveringen finns kvar, samt uteservering
vår och sommar.

Smörgåsar finns alltid att köpa i 
butiken

Förbeställ gärna tårtor i god tid.
Tel. 0222-10008
Välkomna in!

 Öppettider Mån - Fre 9.00 - 17.00
  Lö - Sön Stängt

Snart är det
PÅSK

Beställ påsktårtan
senast Onsdag 8/4

kl. 14.00
I butiken finns även påskdekoratio-

ner. Ex marsipankycklingar.
Vi önskar alla en Glad 

Påsk!
Långfredag, Påskafton, Påskda-

gen och Annandagen stängt.

Nu har vi 
även 
Coffee-to-
go, dvs du 
kan ta 
med dig 
ditt kaffe 
i mugg  



 10

www.skinnskatteberg.se0���:an

Det händer 
på Kulturhuset Korpen i februari 

2009

Onsdag 1 april kl 19.30 
Film fr 15 år.  
Arr: Skinnskattebergs FilmFörening-SFF med stöd av 
Skinnskattebergs kommun. Information om filmtitlar 
finns på biblioteket och www.biokorpen.se, du skapar din 
egen inloggning som du kan spara för att komma direkt 
till medlemssidorna nästa gång du besöker hemsidan.

Torsdag 2 april kl 19.00. 
Konsert med Norra Västmanlands Orkesterförening
NVO bjuder i denna  familjekonsert på musik från 
filmens värld arrangerad av orkesterns rutinerade husar-
rangör Tomas Sahlberg. Ledare: Lena Sahlberg
Entré: 50:-/vuxna, skolungdom fri entré.
Arr: Skinnskattebergs Kammarmusikförening och kom-
mun med stöd av Västmanlandsmusiken, Kulturrådet och 
Systemair.

Måndag 6 april kl 18.00 
Kommunfullmäktige sammanträder. 
Kungörelse på kommunens anslagstavla och hemsida.

Måndag 13 april kl 15.00 
Matinéfilm. 
Filmtitlar/info: Biblioteket eller www.biokorpen.se

Måndag 13 april kl 18.00 
Film för vuxna.  
Info: Biblioteket eller www.biokorpen.se

Torsdag 16 april kl 19.00 
Årsmöte i Norra Västmanlands Orkesterförening.

Lördag 25 april kl 16.00
Konsert 
med Trine Mathiesen, sopran och Karin Pfändtner, piano
Entré: 140:-/vuxna, 80:-/medlemmar i Kammarmusikför-
eningen, 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 med stöd 
av Skinnskattebergs kommun, Statens Kulturråd, Väst-
manlandsmusiken och  Systemair.

Söndag 26 april kl 15.00
 Matinéfilm.
 Medlemskort i Filmföreningen,100:-för barn/ungdom 
t.o.m. årskurs 9, 300:- för vuxna köps på Biblioteket eller 
vid filmvisningen på Korpen. Filmtitlar/info: Biblioteket 
eller www.biokorpen.se

Utställning 

Skinnskattebergs Vårsalong

15 – 30 april

Vernissage 15 april kl 17

Vill du vara med på Vårsalongen? Du kan lämna 
in max 3 verk under vecka 14 och 15. Märk med 

namn, titel och pris.

Vi uppmärksammar Världsbokdagen 23 april

Stickcafé på biblioteket 
Onsdag 1 april kl 17-19

Vi stickar, virkar, lagar strumpor, broderar, syr 
lajvdräkter, planerar nästa textilkonstverk och 

stickinstallation. Välkommen att delta, mötas och 
prata runt handens arbete.

Enkäten
Vi vill också påminna om enkäten i förra 

numret av 0222:an. Även om ett fel i trycket 
gjorde den redan färdigifylld vill vi gärna ha 
in era synpunkter. Man t.ex. ringa in den ruta 

som passar bäst. 
Senast den 14:e april skulle vi vilja ha era 

svar. Tack på förhand,
Anders, Isabelle, Christina och Ingegerd

Biblioteket informerar

Kommunfullmäktige sammanträder

Måndag 6/4 kl. 18.00
i Korpen

Mötet sänds live på internet på 
www.skinnskatteberg.se
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SKINNSKATTEBERG
Nyrenoverad

1 r.o.kv
33,3 kvm

Bergslagsvägen 3A
Hyra 2078:-/mån

2 månader hyresfritt
3 r.o.k
81,2 kvm

Bergslagsvägen 3B
Hyra 4367:-/mån

Ring för mer information

Tfn 021-38 14 50, kl. 8 - 16
www.vs-hus.se
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Ungdoms-/Föräldrastöd

Ungdom eller förälder?

Jag finns till hjälp med råd och 
stödsamtal. Ni kan nå mig via telefon, mail eller 
besök mig gärna i lägenheten som ligger på över-

våningen till Sturehuset. Jag för inga journaler 
och jag har tystnadsplikt. Jag som jobbar här heter 

Carina Granqvist

Inga frågor är dumma frågor!!

Välkomna
telefonkontakt 450 77

epost:carina.granqvist@skinnskatteberg.se

Information från FLM Skinnskatteberg
 
Tidsbokning och medicinsk rådgivning  
Ring oss då Du önskar receptförnyelse, rådgivning el-
ler vill boka tid hos läkare, distriktssköterska, lab m m. 
Detta för att Du ska mötas av sjuksköterska inför bok-
ning. Receptionen är inte bemannad av sjuksköterska.  
Tfn: 021-176640,  kl 08.00 – 16.00

Vid akuta livshotande tillstånd ring 112 

Hur man ringer till FLM Skbg
Vi har ett telefonsystem där Du som patient kan välja 
att boka en samtalstid för att sedan bli uppringd av våra 
sjuksköterskor. Du slipper sitta i telefonkö och kan själv 
välja när Du vill bli uppringd. Vi ringer sedan upp Dig på 
avtalad tid. 
Vid kontakt med laboratoriet, arbetsterapeut, sjukgym-
nast,  BVC och barnmorska ringer Du direkt enl nedan:

Laboratoriet: kl 09.00-16.00  tfn 021-176652    
 ej Tis och Fre em,
Arbetsterapeut: kl 08.00-09.00   tfn 021-176645
Sjukgymnast: tfn 021-176646
BVC: kl 08.00-09.00  tfn 021-176644 
Tis, Ons, Tors, Fre
Barnmorska: kl 09.30-10.30,  tfn 021-176654          
Mån och Fre

Från kl 16.00 blir du automatiskt vidarekopplad 
till Hälso- och sjukvårdsupplysningen när Du 
ringer 021-176640

Sommaren 2009
Familjeläkarmottagningen kommer att ha reducerad 
personalstyrka och  verksamhet under sommarmånaderna 
juni, juli och augusti. Detta pga semestertider för medar-
betarna. Samma öppettider som vanligt.  
Lena Alexandersson med personal
verksamhetschef

STOPP!
Vet du vad din tonåring gör på Valborg?
Tonårstiden är nog den tid i livet då vi kanske är som käns-
ligast och mest sökande. Det är då det också krävs särskilt 
mycket av oss som föräldrar men också att vi som vuxna 
tillsammans är eniga i vår övertygelse om att vilja minimera 
de risker som våra ungdomar annars exponeras inför.

Valborgsmässoafton, skolavslutningen, midsommar och 
Halloween är traditionella s.k ”ungdomshelger”.

Tyvärr innebär dessa tillfällen att många ungdomar gör sin 
alkohol- och drogdebut. Nya mötesplatser skapas där kon-
trollen från vuxna minskas.
Exempel på ställen som unga brukar samlas på:
Skärsjön, Liens camping, Långviksbadet och ute på byn

Vi vet att risker (särskilt bland unga människor) som exem-
pelvis brottslighet, onykterhet i trafiken, oönskad sexual-
debut och nyfikenhet på narkotika och andra droger ökar 
i samband med alkoholförtäring. Som förälder kan du här 
vara med och påverka så att Valborg (och övriga riskhelger) 
blir en positiv upplevelse för våra ungdomar.

Du kan:
• Stoppa langningen från oss vuxna och från äldre 
 ungdomar.
• Vara nyfiken och uppmärksam på vad din tonåring  
 och hans eller hennes kompisar tänker göra under 
 helgen.
• 0m du är orolig ta kontakt med andra föräldrar.
• Gå ut och besök mötesplatserna.

Har du frågor kan du kontakta mig:
Carina Granqvist
Ungdoms/föräldrastödjare
0222-450 77
carina.granqvist@skinnskatteberg.se

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
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Massagebehandlingar
Klassisk massage          ca 30 min
Helkroppsmassage       ca 60 min
Friskvårdande massage
Halvkroppsmassage       ca 60 min                       
Helkroppsmassage ca 60 min

Som massör/massageterapeut arbetar jag både i friskvår-
dande och rehabiliterande syfte.

Det kallas muskelbehandling eller terapeutisk stretching 
när jag behandlar området du har ont i. 

Som massageterapeut arbetar 
jag på specifika muskler och 

muskelgrupper 
genom att tänja, töja, massera 

och trycka.

Certifierad och Diplomerad Massageterapeut                                
Toini Korpilahti

Centralvägen 5 Skinnskatteberg
Tidsbokning  070 448 28 77

Socialdemokraterna inbjuder

Vi är så glada över de nya med-
lemmar som anslutit sig
till oss den senaste tiden.

Vi vill nu inbjuda våra nya med-
lemmar liksom alla ”nygamla” 
medlemmar, som funderar på att 
åter aktivera sig, till ett möte. 
Även alla andra som sympatiserar 
med våra politiska värderingar och 
känner att nu vill också jag vara 
med och påverka är välkomna.

Kom till St Davidsgården 
onsdagen den 15 april 2009, 

kl 19.00, så berättar vi om det 
arbete vi påbörjat ..

Styrelsen för
Skinnskattebergs Arbetarekommun 

(s)

www.s-info.se/skinnskatteberg
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Bästa församlingsbo!

Vill du vara med och hjälpa till med logi till delta-
garna vid körfesten? Anmäl då ditt logierbjudande 
på denna blankett och lämna till oss.

På körfestens expedition tar vi in anmälningar från 
både dem som vill ha logi och dem som kan erbjuda 
logi. Vi försöker sedan så långt som möjligt förmed-
la logierna.
Betalning av logi och frukost ska vara en och sam-
ma kostnad överallt och den håller vandrarhemspri-
set 250 kr/person och natt. Golvplatserna ska kosta 
100 kr/person och natt (ej frukost). Gästen betalar 
vid respektive boende till värden direkt.
Obs. Värden bär ansvar för att få in sin betalning 
och vi kan tyvärr inte garantera intäkt vid ev. 
sjukdom eller avbokning från gästen.

Anmälan om logi 13-14 juni:

Jag har logi med frukost för_____personer á 250 kr.

Jag erbjuder sängplats i: Eget rum______st. 

       Delat rum______st

Jag erbjuder golvplats utan frukost för______perso-
ner á 100 kr

Hos mig är det djurfritt: ja/nej  rökfritt: ja/nej

Namn_____________________________________

Telefon____________________________________

Adress____________________________________ 

Mobil_____________________________________

Postadress_________________________________

e-post_____________________________________

Lämna in kupongen senast den 1 maj till:
Pastorsexpeditionen
Kyrkvägen 3
739 31 Skinnskatteberg
För inf. tel: 0222-413 50
www.korfesten.se
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Svenska kyrkans kalendarium april 2009
Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling

Onsdag 1/4 kl. 13.00 Korsdrag i S:t Davidsgården i Skinnskatteberg. ”När Skinnskatte-  
     berg hade ryska militärer”, Hans Lundgren berättar med utgångs-  
     punkt från boken; Krampen- Ryssläger i Sverige under andra 
     världskriget.
Torsdag 2/4 kl. 18.00 Torsdagsmässa i Skinnskattebergs kyrka. Pia Luotomäki.
Söndag 5/4 kl. 11.00 Söndagsmässa i S:t Davidsgården, Skinnskatteberg. Marie Blommé.
Söndag 5/4 kl. 18.00 ”Engelsk afton” med musik. Palmsöndags gudstjänst i Heds kyrka.
     Marie Blommé, S:t Davidskören under ledning av Gunilla Kindahl 
     Broberg. Efteråt dricker vi afternoon tea i Nyhammarsrummet 
     för 20 kr. Det kommer även att ”bjudas”på brödauktion till 
     förmån för fasteinsamling och körresa. Välkommen!
Tisdag  7/4 kl. 16.00 Passionsmässa i Skinnskattebergs kyrka. Hans Eric Johansson.
Onsdag 8/4 kl. 18.00 -20.00. Stilla kväll. Miniretreat med thé-buffé i S:t Davidsgården.
Torsdag 9/4 kl. 14.00 Skärtorsdagsmässa i Hemgården, Skinnskatteberg. Marie Blommé.
Torsdag 9/4 kl. 18.00 Skärtorsdagsmässa i Skinnskattebergs kyrka. Pia Luotomäki.
Fredag  10/4 kl. 11.00 Långfredagsgudstjänst i Gunnilbo kyrka. Hans Eric Johansson.
Lördag  11/4 kl. 23.00 Påsknattsmässa i Skinnskattebergs kyrka. Pia Luotomäki, Måndagskören
Söndag 12/4 kl. 11.00 Påskfestmässa i Heds kyrka. Hans Eric Johansson och Marie Blommé,
     Hedkören.

Måndag	 13/4	 kl.	14.00	 Ruotsinsuomalainen	pääsiäsmessu.	Sverigefinsk	påskmässa.	
     Skinnskattebergin kirkossa. Paavo Collin
Onsdag 15/4 kl. 13.00 Korsdrag i S:t Davidsgården i Skinnskatteberg. 

     ”I sagans värld”, Pia Luotomäki.
Torsdag 16/4 kl. 18.00 Torsdagsmässa i Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé.
Lördag 18/4 kl. 18.00 Musikgudstjänst i Skinnskattebergs kyrka. Bröllopsmusik med 
		 	 	 	 	 Susanne	Bågenfelt	m.	fl.	Marie	Blommé.
Söndag 19/4 kl. 11.00 Högmässa i Skinnskattebergs kyrka. Församlingens körer och 
     danslaget Misteln, framför ”Träd in i dansen” under ledning av 
     Susanne Bågenfelt. Marie Blommé, Marie Jansson.
Torsdag 23/4 kl. 10.00 Andakt i Klockarbergsgården, Skinnskatteberg. Lisbet Kjellin.
Lördag  25/4 kl. 18.00 Musikgudstjänst i Gunnilbo kyrka. 
	 	 	 	 	 Bröllopsmusik	med	Susanne	Bågenfelt	m.fl.	Hans	Eric	Johansson.
Söndag 26/4 kl. 11.00 Högmässa i Heds kyrka. Hans Eric Johansson. Program efteråt i   
	 	 	 	 	 Hedgården.	Heds	kyrkliga	syförening	firar	90	år	med	lunch,	prat	och
     föredrag av Margareta Lindqvist. 
Söndag 26/4 kl. 18.00 Vårgudstjänst i Skinnskattebergs kyrka. Hans Eric Johansson.
Onsdag 29/4 kl. 13.00 Korsdrag i S:t Davidsgården i Skinnskatteberg. 
     ”Kolarminnen och Dan Andersson toner”. 
     Eva-Lisa Oldeberg sjunger och berättar.
Torsdag 30/4 kl. 21.00 Valborgsmässoeld och Aftonbön i Heds kyrka. Hedkören medverkar. 
     Elden tänds 20.45. Pia Luotomäki

Se även information om evenemang och verksamheter i lokaltidningarnas dagboksspalter.

Skinnskatteberg med Hed och 
Gunnilbo församling
Kyrkvägen 3, 739 31 Skinnskatteberg
www.svenskakyrkan.se/skinnskatteberg
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LOVÉN ROLÉN SJUKGYNA-
STIK

Remissfriheten fortsätter, 100 kronor el. frikort. Vi 
utökar vår service med:

* Rehabilitergsträning under ledning i bra trä-
ningslokal efter ex. operation eller skada

* Behandling av ryggskott, nackspärr, tennisarm-
båge, axel handskada m m.

* Nu har vi även stötvågsbehandling

Teltid (säkrast): Mån-Fre 7.30-8.00 0222-10657
Lena 070-7287238, Leif 070-4412743, 

Petra 070-5926386

Välkomna önskar Lena, Leif och Petra

Konsumentvägledning

Du som är invånare i Skinnskattebergs kommun 
kan vända dig till  

kommunens konsumentvägledning om du behöver 
information och rådgivning  

i konsumentfrågor.

Telefontider: Måndagar kl. 13.00 - 16.00.
Besök efter överenskommelse.

Tfn: 0222-45017
E-post: konsument@skinnskatteberg.se

Riddarhyttans Samfällighet
håller

Årsmöte
15 april kl. 18.00

Samlingslokalen på Liens Camping

Rättelse
I förra numret hade ett fel smugit sig in i
Centralskolans tackannons på sid. 4
Färna Herrgård ska vara:
Färna Herrgårdsbod
Vi ber om ursäkt för det inträffade

Information från 
Näringsliv och Turism.

Från den 1 maj kommer informations-
ställ med turistinformation att finnas på 
en del välbesökta besöksmål i kommu-
nen.
Information kommer också att finnas i 
kommunhuset som tidigare men vi kom-
mer inte att kalla oss turistbyrå. 
Turistinformation kommer även att fin-
nas under våra större evenemang.

Skinnskattebergs kommun delar årligen ut ett 
Miljöpris och ett Miljöstipendium

Regler och riktlinjer för hur man nominerar
kandidater för dessa utmärkelser kan man hitta på 

kommunens hemsida www.skinnskatteberg.se
Upplysningar lämnas av Bengt-Åke Andersson

på telefon 0222-451 23
Sista dag för ansökan 30/4


