
Masbo Frisersalong
Dam, herr och barnklippning

Pris: 150:-

Öppettider:
Måndag-Fredag kl. 10.00-18.00

Lördagar kl. 10.00-14.00
Tidsbokning

     
Masbo frisersalong

Blästervägen 17
739 31 Skinnskatteberg
Telefon: 073-9233512

Företagsmässa
sid. 13

Nya strandskyddsregler
sidan 16

Vill du hjälpa till med 
Körstämman?

sid. 17

0222:an
www.skinnskatteberg.se

Aktuellt för Skinnskattebergs kommun - 
Årgång 26 Nr 4, April 2010

Kommunfullmäktige 
sammanträder

Måndag 19 april 
klockan 18.00

på  Kulturhuset Korpen

Kommunstyrelsen
sammanträder
Tisdag 27 april
klockan 13.15

i Röda rummet, 
Kommunhuset

Ur detta nummer: 
* Ansök om stipendium sid. 4 
* Sök sommarjobb sid. 7 
* SBCs enkät  sid. 8 
* Från biblioteket  sid. 13 
* Vad händer på Korpen? sid. 14 
* Kyrkans kalender sid. 19 

Dialog
             med politiker i kommunledningen!

Under våren kommer du som medborgare vid fem tillfällen att  
inbjudas till samtal med kommunens politiska ledning!
Du får då möjlighet att komma med synpunkter, funderingar,  
frågor, kritik och uppmuntran!

Vid detta tillfälle: Övergripande frågor och ekonomi

Plats: Albinssons konditori 
Dag: Torsdagen den 8 april 
Tid: kl 16-18

Du möter: Nils-Göran Wiberg och Fredrik Skog, 
vice ordföranden i KS resp KS AU samt  
Lars Andersson, Ordförande i Kommunstyrelsen.

Vi bjuder på fika! Välkomna!                 arr: Skinnskattebergs kommun
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Skolans matsedel vecka 13-17

Vecka 13
Måndag: Köttbullar & makaroner.
Tisdag: Wallenbergare sås grönsaker & potatis.
Onsdag: Fiskgratäng & potatis.
Torsdag: Romana soppa & pannkaka.
Fredag: Lovdag.

Vecka 14 Påsklov

Vecka 15
Måndag: Lovdag.
Tisdag: Köttbullar sås grönsaker & potatis.
Onsdag: Fiskgratäng & potatismos.
Torsdag: Redd grönsakssoppa & Pannkaka.
Fredag: Kyckling söt-sur sås & ris.

Vecka 16
 Måndag: Korvgryta med potatis.
Tisdag: Oxrulad sås grönsaker & potatis.
Onsdag: Guldlax frilett pikant sås & potatis.
Torsdag: Kycklingpanna & gurka.
Fredag: Chili con carne & ris.

Vecka 17
Måndag: Hot dogs & makaroner.
Tisdag: Tex-mex biff med tomat sås & ris.
Onsdag: Ugn stekt lax med dill sås & potatis.
Torsdag: Köttfärssoppa & Pannkaka.
Fredag: Kyckling i pitabröd.

 
0222:ans redaktion:

Redaktör:  Anders Pettersson 
Redaktionsråd: Marlene Carlsson   

Adress:  0222:an, Box 101 
  739 22 Skinnskatteberg 
tfn:  0222 / 451 39 
fax:  0222 / 450 90 
e-post:   0222@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. 
Redaktionen ansvarar inte för material som inte beställts.

Nästa manusstopp:  Den 12 april
Utgivningsdatum:  Den 30 april

Bergslagsvägen 2 B
2 rok, 64,4 kvm
Nyrenoverad, balkong, hörnlä-
genhet
Hyra: 4 051:-/mån

Centralvägen 2 A
2 rok, 53,5 kvm
I fint skick, terrass, markplan
Hyra: 3 391:-/mån

2 rok – 2 mån hyresfritt

Bergslagsvägen 3 A
3 rok, 78,3 kvm
Nyrenoverad, balkong, hörnlä-
genhet
Hyra: 4 352:-/mån

Ring för mer information 
VS-Hus AB 
Tel 021-38 14 50
vardagar  08.00-16.30
www.vs-hus.se 

SKINNSKATTEBERGSKINNSKATTEBERG

Det tar sig !

Så har vi då redan hunnit till april och vårsolen. 
Det trodde man inte efter att ha haft den häftigaste 
vintern på många år, men nu droppar det på föns-
terblecket och snöhögarna sjunker i rasande takt. 
Härligt tycker jag!
Som ni kanske såg i förra numret har jag släppt 
iväg kalendern lite för mycket, det är inte hållbart  
att den tar upp två och en halv sida när det finns 
så mycket annat att informera om. 
Därför kommer formatet på kalendern att se ut 
som det gör i detta nummer, det som alltid kom-
mer med är datum, tid, typ av evenemang och 
plats. Övrig information i mån av plats. Den 
kompletta kalendern finns dock alltid att läsa på 
vår hemsida, www.skinnskatteberg.se.
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Aktivitetskalender

April
# 05/04 | 15:00 -  Matinéfilm för alla åldrar - se 
www.biokorpen.se för mer detaljer om filmen. | 
Kulturhuset Korpen
# 05/04 | 18:00 - Film från 11 år - se www.bio-
korpen.se för mer detaljer om filmen. | Kulturhuset 
Korpen
# 07/04 | 10:00 - Allianslokalen öppen - Bergslags-
vägen 5 | Allianslokalen
# 07/04 | 19:30 - Onsdagsfilmen - se www.bio-
korpen.se för mer detaljer om filmen. | Kulturhuset 
Korpen
# 08/04 | 16:00 - Dialog med politiker i kommun-
ledningen -  | Albinssons konditori
# 10/04 | 16:00 - Årsmöte: Hultebo Folkets Hus 
Byggnadsförening - Hos Westmans | Hultebo 
Tryckeri
# 12/04 | 18:30 - Folkpartiet har månads-
möte - Se vidare annons i 0222:an Välkommen! | 
St:Davidsgården
# 13/04 | 13:30 - Sagostund - Isabelle från bibliote-
ket läser sagor. Välkomna! | Stacken
# 13/04 | 18:30 - Vill du vara delaktig i Körstäm-
man?  | Allaktivitetshuset Sture
#13/04 | 14:00 -  Bertil Olsson spelar på Hemgår-
den - Leva på lyft eller leva på luft. Gamla Berg-
slagsvisor - och nya | Hemgården Skinnskatteberg
# 14/04 | 10:00 - Allianslokalen öppen - Bergslags-
vägen 5 Kom och diskutera med oss. Vi bjuder på 
fika. | Allianslokalen
# 14/04 | 18:30 - Månadsmöte Alliansen - Se vi-
dare annons i 0222:an Välkommen! | Galleri Astley
# 15/04 | 18:30 - IOGT-NTO-föreningen har 
månadsmöte - Skolvägen 8. Du är välkommen! | 
IOGT-NTO-lokalen
# 16/04 | 21:00 - Dans i Folkets park med Blen-
der | Folkets Park
# 17/04 | - UKM-festival - Mera information kom-
mer att finnas bl.a. på kommunens hemsida och via 
affischering. | Kulturhuset Korpen
# 17/04 | 10:00 - Företagsmässa | Sporthallen
# 18/04 | 15:00 - Matinéfilm för alla åldrar - se 
www.biokorpen.se för mer detaljer om filmen. | 
Kulturhuset Korpen
# 18/04 | 18:00 - Film för alla åldrar - se www.
biokorpen.se för mer detaljer om filmen. | Kulturhu-
set Korpen

# 19/04 | 18:00 - Kommunfullmäktige samman-
träder - | Kulturhuset Korpen
# 20/04-14/05 | - Utställning: Lisbet Baklid, foto - 
| Biblioteket
# 20/04 | 12:30 - Teater i samarbete skola och 
bibliotek: BÄST av Malin Edwall - För årskurs 4 - 
6 | Kulturhuset Korpen
# 20/04 | 13:00 - Vernissage: Lisbet Baklid, foto - 
Lisbet Baklid ”Spår och tecken i skogen med stora 
rovdjur” | Biblioteket
# 20/04 | 19:00 - Konsert med sångerskan Mi-
riam Aida och kompgrupp - Brasilianskt och 
svenskt - Arr: Skinnskattebergs kommun i samar-
bete med Ett kulturliv för alla och Västmanlands-
musiken.  | Kulturhuset Korpen
# 21/04 | 10:00 - Allianslokalen öppen - Bergslags-
vägen 5 Kom och diskutera med oss! Vi bjuder på 
fika. | Allianslokalen
# 21/04 | 19:00 - Författarbesök: Elisabeth Ne-
mert - Vi firar världsbokdagen | Biblioteket
# 22/04 | 18:30 - Kulturkväll på Korpen - | Kul-
turhuset Korpen
# 22/04 | 19:00 - JAZZ * JAZZ * JAZZ - Boka 
din biljett påtel. 0222-32120, 32044 | Galleri Astley
# 22/04 | 19:00 - Årsmöte Kulturen i Hed - Tors-
dagen den 22 april håller Kulturen i Hed sitt års-
möte kl. 19.00 i guiderummet i Karmansbo Smedja.
Välkomna! | Karmansbo smedja
# 24/04 | 16:00 - Konsert med Omnibus Kam-
marblåsare - Arr: Skinnskattebergs kammarmu-
sikförening med stöd av Skinnskattebergs kom-
mun, Statens Kulturråd, Västmanlandsmusiken och 
Systemair | Kulturhuset Korpen
# 27/04 | 13:15 - Kommunstyrelsen sammanträ-
der - | Kommunhuset
# 28/04 | 10:00 - Allianslokalen öppen - Bergslags-
vägen 5 Kom och diskutera med oss! Vi bjuder på 
fika. | Allianslokalen
# 29/04 | 18:00 - Föreläsning ”Livet är hur vi 
upplever att livet är”, Igor Ardoris - | Kulturhuset 
Korpen
# 02/05 | 15:00 - Barnteaterföreställning: Nappen 
Pappen! - | Kulturhuset Korpen
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Till alla Fastighetsägare

Denna vinter har vi fått gott om snö och kyla. 
Detta skapar problem för sopbilen. 
Placerade tunnor måste stå plant och stadigt, 
locköppningen ska vara ut mot vägen.
Skotta rent från snö runt tunnorna och om den har 
frusit fast, tina loss den med en
hink varmt vatten annars kan hjulen gå sönder när 
sopbilen skall tömma den. 
Skaka även tunnorna så att soppåsarna inte har 
tjälat fast.

Tänk, snart kommer vårsolen till vår hjälp.

 
Lediga lägenheter  

 
Skinnskattebergs tätort 
2 rok Sotvretsvägen 1, 56.9 kvm  3 462 kr 
1 rok Sotvretsvägen 7, 57 kvm 3 557 kr 
2 rok Sotvretsvägen 19A, 63,8 kvm  4 259 kr inkl. kabel-TV 
1 r o kokvrå Sotvretsv 19C, 30,4 kvm  2 118 kr inkl kabel-TV 
 
2 rok Klockarbergsv 8A, 53,7 kvm 3 532 kr inkl. kabel-TV 
3 rok Klockarbergsv 8B, 75,1 kvm 4 855 kr inkl. kabel-TV 
 
Riddarhyttan 
2 rok V:a Parkvägen 3A, 59 kvm  3 012 kr 
2 rok Granstigen 16 B, 60 kvm  3 201 kr (kallhyra)
  
 
Färna 
2 rok Fåfängans väg  3 866 kr (inkl. kabel-TV) 
 
Blankett för ansökan om bostad finns på www.skinnskatteberg.se  
Det går också bra att ringa 0222-451 25 eller maila 
jane.pettersson@skinnskatteberg.se 

Konsumentvägledning
 

Konsumentvägledning finns för dig som bor i 
Skinnskattebergs kommun. Hit kan du vända 
dig när du behöver råd och stöd i konsumen-
trättsliga frågor och vägledning vid reklama-
tioner. Du kan även få enklare hushållseko-
nomisk rådgivning. 

 Konsumentvägledare

Anna Öberg
Telefontid: 
Måndagar kl.13.00 – 16.00
Besök efter överenskommelse.
Tfn:  0222-45017
E-post: konsument@skinnskatteberg.se  

NIX telefon

Vill du slippa telefonförsäljare 
som ringer dag- och kvällstid? 
I så fall kan du använda dig av 
NIX-telefon. Du ringer 020-27 70 00 
och knappar in ditt telefonnummer. För att du 
ska aktivera spärren ringer du  igen tidigast 
två dagar och senast fyra veckor efter det 
samtalet.
Du kan läsa mer på NIXs sida: www.nix.nu 

Hernfrid Barks  
Kulturstipendium

Stipendiet utdelas antingen som studiestipendium till 
person som visat påtaglig fallenhet för det område inom 
vilken utbildningen skall ske, eller som uppmuntran och 
erkänsla för särskilt förtjänstfull verksamhet av  konst-
närlig, vetenskaplig, humanitär eller allmän kulturell art.
Stipendiat bör vara bosatt i Skinnskattebergs kommun 
eller på annat sätt ha anknytning till kommunen. Beslut 
om utdelning av stipendiet, liksom övriga beslut beträf-
fande stipendiet fattas av Kommunstyrelsen.
Ansökan senast 30 april till:
Skinnskattebergs kommun,  
Kommunstyrelsen 
Box 101, 739 22  Skinnskatteberg 
Telefon 0222/451 32, Fax 450 91
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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.

Våra öppettider:
Tisdagar 9.30 - 16.00
Torsdagar 9.30 - 16.00

Tisdag den 13 April 13.30 är det
sagostund med Isabelle

I slutet av april börjar vi med att 
plantera frön.
Ta gärna med en kruka till barnen.

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

Familjerådgivningen i
 Skinnskatteberg

Mottagning i Fagersta, Centrumvägen 3 (gamla 
brandstationen bakom Lidl) 73740 Fagersta.

Till familjerådgivningen kan man söka
• När man grälar fastän man vill hålla sams eller 
tiger om det man skulle behöva prata om
• När man tyngs av att behöva vara ensam om 
ansvaret för barnen, hemmet, ekonomin
• När en vill bryta upp och en vill stanna kvar
• När man har utvecklats åt varsitt håll och har 
svårt att ge varandra av det nya man upplevt

Man kan komma tillsammans med sin partner el-
ler som enskild person. Besöken är kostnadsfria.
Vi har tystnadsplikt. Inga registreringar förekom-
mer och man kan, om man vill, vara anonym.
Välkomna att ringa!
Familjerådgivare, leg psykoterapeut 
Agnetha Kilström
telefon 0223-446 07
E mail: agnetha.kilstrom@fagersta.se 

Familjerådgivare, leg psykoterapeut 
Ingalill Sahlström
telefon 0223-442 89
Email: ingalill.sahlstrom@fagersta.se

Att tänka på vid påkallan av 
utryckningsfordon, taxi eller andra 
beställningar.

Ett trettiotal gatuadresser (t.ex 
Centralvägen, Fagerstavägen, 
Köpingsvägen, Sjövägen, Älgstigen m.fl.) 
finns på flera platser i kommunen.

Gatuadresserna finns emellertid inte på ett 
och samma postnummerområde.
Vid beställningar enligt ovan är det viktigt 
att man förutom gatuadressen även uppger 
område eller ort. Vid något enstaka tillfälle 
har det hänt att ambulans har dirigerats 
fel och det har även hänt att gods har 
levererats till fel gata.

Socialdemokraterna i Skinnskatteberg 
har en ny hemsida !

Vill du veta hur fullmäktigelistan 
(s) inför valet i höst ser ut?

Besök vår hemsida: 
www.socialdemokraterna.se/
skinnskatteberg



 6

www.skinnskatteberg.se0222:an

F ö r e ta g s m ä s s a n  2 0 1 0 
i  s k i n n s k at t e b e r g

i sporthallen Lördagen 17 april 

Vi hoppas 
att du 
vill vara 
med som 
utställare!

Välkomna
hälsar 

arbetsgruppen Företag-kommun
gm Johan torvaldsson 
och marlène Carlsson

mässan pågår mellan kl 10.00 och 
15.00.

Vi erbjuder även i år caféservering, 
möjligheter till försäljning,   

       underhållning. 

Årets nyföretagare 2009 
skall utses.

För mer information ring:
Johan torvaldsson 132 80 eller marlène Carlsson 450 45

eller mejla: info@scanglas.se eller turistinfo@skinnskatteberg.se

ags återigen för
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Ansökan om Feriearbete vid Skinnskattebergs kommun sommaren 2010

1. Ansökan lämnas till Skinnskattebergs Kommun, senast den 3 maj 2010.
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:  14 juni - 2 juli  V. 24 - 26
 Period 2:  5 juli - 23 juli  V. 27 - 29
 Period 3:  26 juli - 14 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 2009.
6. Besked om antagande får du skriftligt senast 24 maj 2010.
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 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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Sedan sist
Ett axplock från månaden som gick: 

I denna spalt rapporterar jag för alla intresserade om några av de olika frågor som varit uppe under den 
senaste månaden inom politiken i Skinnskatteberg.

• Skinnskattebergs kommun är delägare i Vafab. Ett ägarmöte med Vafab har genomförts. Länets   
 avfallshantering ligger långt framme när det gäller att återvinna biogas ur våra sopor. Inom en inte  
 allt för avlägsen framtid kommer alla våra VL-bussar att gå på biogas!
• Ett intensivt samarbete med VL pågår för att samordna vissa skolskjutsar med VL-linjerna. Ny   
 tidtabell kommer från  juni.
• Folkhälsorådet har haft möte med givande uppföljning av processdagen innan jul om 
 Skinnskattebergsungdomarnas hälsa.
• Ett möte med Polisen har hunnits med. Diskussioner pågår om att upprätta ett samarbetsavtal 
 mellan kommunen och Polisen.
• Har träffat organisationerna och en del ungdomar som ansökt om att få starta en cykelpark i en   
 av kommunens industrilokaler. Bra diskussioner, men vi jobbar nu för att hitta en mer långsiktig   
 lösning utomhus!
• Kommunstyrelsen har beslutat att tillsätta en liten arbetsgrupp, som tillsammans med Finska För  
 eningen i Skinnskatteberg skall förbereda en ansökan om att kommen skall bli ett frivilligt finskt   
 förvaltningsområde. Skinnskattebergs kommun är en av kommunerna i landet som har flest   
 invånare med finskt påbrå.
• Vid Kommunstyrelsens sammanträde deltog representanter från Surahammars kommun som in  
 formerade om hur man har jobbat med sitt mottagande av ensamkommande flyktingbarn.
 Vård och Omsorgsutskottet forsätter nu bereda frågan.
• Beslut fattades vid Fullmäktige om att inrätta en beredning som har att utforma en Miljöpolicy för  
 Skinnskattebergs kommun.
• Vid Fullmäktiges sammanträde beslutades också att Skinnskattebergs kommun skall investera i en  
 vattenledning för dricksvatten från Färna till centralorten. Investeringen som kommer att bli ca   
 16 miljoner kronor hamnar på 2011 års investeringsbudget och innebär att vattenkvaliteten   
 i centralorten kommer att förbättras. 
• Fullmäktige beslutade även att inrätta ett separat Brottsförebyggande råd som ska jobba för att   
 öka tryggheten och minska brottsligheten i Skinnskatteberg. Trygghetsfrågorna har tidigare   
 sorterat under Folkhälsorådet.
• Invigningen av nya avdelningarna på Hemgården den 3 mars blev mycket trevlig. Sångkör, 
 mycket folk, mingel, blommor och visning av nya lokalerna! Hade fått äran att hålla ett kort 
 inledningstal!
• Mötet i Bysala med föreningar och allmänhet samlade drygt 80 personer. Diskussioner om 
 förskolans ev flytt från Nyhammar till skolbyggnaden, föreningarnas lokalbehov, ev startande av   
 Föreningsråd, nya reglerna för föreningsbidrag, bryggorna vid Sandviksbadet, skolskjutsregler,   
 mm

Skinnskatteberg 2010-03-11
Lars Andersson (s), Kommunstyrelsens Ordförande
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Farligt?  Det är ju bara lite grann!
Farligt avfall kan göra stor skada om 
det hamnar på fel ställe. Lämna där-
för alltid det farliga avfallet  till Åter-
bruket. Dina insatser betyder myck-
et på vägen mot en bättre miljö.

Vanliga kemiska produkter du använ-
der i hemmet blir farligt avfall när  
du ska slänga det. Vid renovering blir det 
t ex färgrester och lösningsmedel.

Vid bilvård kan det bli spillolja och ol-
jefilter. Vissa använder bekämpningsmedel 
i trädgården. Allt detta kan skada om det 
hamnar på fel ställe.

El-avfall är också farligt avfall  
Även el-avfall,  samt kyl- och frysskåp är farligt 

avfall. El-avfall är t ex brödrostar, vitvaror, tv-, 
radio- och videoapparater och datorer. 

El-avfall kan innehålla PCB och kadmium. 
Kyl- och frysskåp kan innehålla freon. 

Tryckimpregnerat trä är också farligt 
avfall. Trätrall och staket består ofta av 
tryckimpregnerat trä. Impregneringen kan 
innehålla arsenik.

Lämna till Återbruket 
Allt farligt avfall från hushåll ska lämnas till 
Återbruket. Då tas avfallet omhand på ett 
miljöriktigt sätt.

Mer information
Läs mer på VafabMiljös hemsida:
www.vafabmiljo.se. 

Företag som har farligt avfall kan kontakta 
VafabMiljö på tel 021-393510.Exempel på farligt avfall

Batterier, bilbatterier•	
Lysrör och lågenergilampor •	
Färg, lim, spackel, lacknafta•	
Tändvätska, T-sprit, lampolja•	
Silverputs, blekmedel, klorin•	
Olja och oljefilter från bilen•	
Bekämpningsmedel •	
Kyl- och frysskåp•	
Tryckimpregnerat trä•	
El-avfall•	

Återbruket-Skinnskatteberg
Adress: vid Näsvägen
Telefon: 0222-108 69

Öppettider
Måndag och onsdag: 8.00-12.00
Tisdag och torsdag: 8:00-12.00,15.00-19.00
Lördag: 9.00-14.00
Stängt: Fredag och söndag

På Återbruket Skinnskatteberg kan du 
lämna ditt farliga avfall.

SCB:s Medborgarundersökningar

Statistiska centralbyrån (SCB) genomför två gånger 
per år, vår respektive höst, en medborgarundersök-
ning. Samtliga kommuner i Sverige får ett erbjudan-
de om att vara med. Undersökningen görs samtidigt 
och med samma frågeblankett för alla kommuner 
som väljer att delta.

I medborgarundersökningen får medborgarna tycka 
till om sin kommun och dess verksamheter. Med-
borgarna betygsätter följande tre områden:
    * Nöjd-Medborgar-Index
- Medborgarnas betyg på kommunens verksamhet
    * Nöjd-Region-Index
- Medborgarnas betyg på regionen/kommunens 
verksamhet
    * Nöjd-Inflytande-Index
- Medborgarnas betyg på det inflytande de har på 
kommunens verksamhet  och beslut.

Som standard dras ett urval på 500 personer i åld-
rarna 18-84 år i en kommun av Skinnskattebergs 
storlek. Varje deltagande kommun får en egen rap-
port med jämförelsetal från andra kommuner.

I de tabeller och diagram som SCB tar fram belyses 
medborgarnas uppfattning om kommunen och dess 
verksamheter på ett djupare och mer talande sätt än 
i  en vanlig attitydundersökning. SCB:s undersök-
ningar med Nöjd-Kund-Index visar på vad som bör 
prioriteras i ett förbättringsarbete.

Enkäterna har redan nått de som är utvalda och vi 
ber er att svara så fort som möjligt.

Leena Berglund, Kommunchef
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Vi erbjuder cirklar i:
• Naturkunskap
• Överleva i skogen
• Den svenska faunan
• Leva ekologiskt
• Jägarexamen 

För er som tagit jägarexamen finns följande 
fördjupnings cirklar: 
• Tillvaratagning 
• Eftersök
• Jaktledning 
• Viltvård
• Ladda eget

Förberedelse för Jägarexamen
Är du mellan 10-15 år och intresserad av djur och natur? 
Funderar du kanske på att i framtiden ta jägarexamen? 
Nu startar vi en cirkel med syftet att öka kunskapen kring 
djur och natur samt jakt. Vi varvar teori med praktiska 
kunskaper utomhus.  Om du är intresserad eller vill veta 
mer kontakta ABF.

Cirklarna startar när det finns minst 6 deltagare. 
För mer information och anmälan kontakta oss.

Expeditionen i Skinnskatteberg 
Öppettider:  Tisdagar 10:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00
Tel: 0222-410 70, 073-0847671
annika.hedberg@abf.se
Välkommen att delta i vår verksamhet!

Informerar
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Föreläsningsdagar i Skinnskatteberg vårterminen 2010 
                                                                
                                          
29 April
Igor Ardoris: Livet är hur vi upplever att livet är.
Med målande metaforer och fängslande engagemang får Igor både barn 
och vuxna att engageras i budskapen från konceptet SjälFörsvar. Igor är 
känd från TV-serien klass 9 A. och som framgångsrik coach och förelä-
sare

27 Maj                                                    
Leena Berglund: Hur har det gått med utvecklingsarbetet
Kommunchefen och ordföranden i Styrgruppen Leena Berglund sammanfattar, analyserar och utvärderar 
utvecklingsprocessen med utgångspunkt i vårens föreläsningar.

 Kl. 15.00-18.00      Skolans personal
            Kl. 18.30-20.00      Föräldrar och allmänhet

Plats: Korpen 

Ny Skola – Nya Möjligheter

KÖRSTÄMMANI SKINNSKATTEBERG
ALLTID HELGEN FÖRE
MIDSOMMAR

Vill du vara med och vara delaktig i Körstämman?
Den 13/4 kl. 18.30 träffas vi påSture för att diskutera det praktiska arbetet kring stämman.

Känner du att du vill delta i gemenskapen kring Körstämman är du hjärtligt välkommen.
Förening eller företag spelar ingen roll!!!

Kom gärna med egna förslag på vad du kan göra.

Välkomna önskar  Körstämman/Bilda

Körkansliet  Tomas Andersson/Knäppmora AIK
0222-41080  070-310 40 84
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Vill Du vara med och skapa ett bättre Skinnskatteberg?
Kom då med oss och arbeta i en av våra arbetsgrupper inför valet! Gör något!

Om Du bara utnyttjar Din rösträtt på valdagen, kommer demokratin inte att utvecklas.

I våra fyra arbetsgrupper arbetar vi bland annat med:
EKONOMI OCH UTVECKLING – SOCIALA FRÅGOR
SKOLFRÅGOR - FRITIDSFRÅGOR – MILJÖFRÅGOR

I vår lokal mitt emot brandstationen kan Du träffa oss varje onsdag
kl 10 -13. Kom och berätta, hur Du vill ha det!

Alliansen har möte i Galleri Astley 14 april klockan 18.30
Du kan också nå oss via mail eller telefon:

C Rolf Andersson johnrolf@spray.se  Kd Lars Carnbrand tel 30072  
Fp Carina Sandor carina.sandor@liberal.se

M Pernilla Danielsson pernilla.danielsson@moderat.se
Alliansen Vanja Leneklint vanja.leneklint@telia.com tel 41672

ALLIANSEN vill arbeta för SKINNSKATTEBERGS BÄSTA

Ung i Bergslagen
Vill du gö nåt?
Ska vi gö det ihop?

Ung i Bergslagen
Vill du gö nåt?
Ska vi gö det ihop?

Det här är ett nätverk för dig mellan 13-30 som bor i Berg-
slagen och som har en idé om nåt du skulle vilja göra. Här 
kan du träffa andra som har ideér, få stöttning, tips m.m. 
Dessutom genomför vi tillsammans några gemensamma 
aktiviteter varje år runt om i Bergslagen. Så var med och 
gör Bergslagen till det bästa stället att vara på.

Det här är ett nätverk för dig mellan 13-30 som bor i Berg-
slagen och som har en idé om nåt du skulle vilja göra. Här 
kan du träffa andra som har ideér, få stöttning, tips m.m. 
Dessutom genomför vi tillsammans några gemensamma 
aktiviteter varje år runt om i Bergslagen. Så var med och 
gör Bergslagen till det bästa stället att vara på.

Kontakta
Annika Hedberg Roth
annika.hedberg@bfhsk.se
073-0847671

Kontakta
Annika Hedberg Roth
annika.hedberg@bfhsk.se
073-0847671
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Biblioteket informerar
Utställningar på biblioteket 

30 mars – 16 april
Leo Lutecki & Christoffer Dalkarls

teckning & fotografi
Vernissage tisdag den 30 mars kl. 13.00

20 april- 14 maj
Lisbet Baklid

”Spår och tecken i skogen med stora rovdjur”
Lisbet finns på plats under vernissagen och berättar mer om 

utställningen. 
Läs även mer på www.naturutvikling.no 

Vernissage 20 april kl 13,00

Vi firar världsbokdagen
 med författarbesök

Elisabet Nemert
Onsdag 21 april kl 19,00

med stöd av Skinnskattebergs teaterförening och Studiefrämjandet

Tidskriftsförsäljning
Nu är det dags att sälja ut 2008 års tidskrifter.

Vi börjar den 6 april och priset är endast 3:-/styck

Teater i samarbete skola och bibliotek

BÄST en pjäs av Malin Edwall
Tisdag 20 april kl 12.30 i Korpen för åk 4-6

Biblioteket har sagostund 13 april på Stacken kl 13.30
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Det händer på Kulturhuset 
Korpen i april 2010

Måndag 5 april kl 15.00  
Matinéfilm för alla
Arr: Skinnskattebergs FilmFörening-SFF med stöd av Skinn-
skattebergs kommun. 

Måndag 5 april kl 18.00
Film från 11 år
Arr: Skinnskattebergs FilmFörening-SFF med stöd av Skinn-
skattebergs kommun. Information om filmtitlar finns på biblio-
teket, på Korpen och på www.biokorpen.se.

Onsdag 7 april kl 19.30
Onsdagsfilmen från 11 år.
OBS! Endast engelsk text på denna film

Lördag 17 april
UKM-festival hela dagen
Mera information kommer att finnas bl.a. på kommunens hem-
sida och via affischering.

Söndag 18 april kl 15.00
Matinéfilm för alla
Arr: Skinnskattebergs FilmFörening-SFF med stöd av Skinn-
skattebergs kommun.

Söndag 18 april kl 18.00
Film för alla
Arr: Skinnskattebergs FilmFörening-SFF med stöd av Skinn-
skattebergs kommun. Information om filmtitlar finns på biblio-
teket, på Korpen och på www.biokorpen.se.
 
Måndag 19 april kl 18.00
Kommunfullmäktige sammanträder.
Ärenden: se www.skinnskatteberg.se

Tisdag 20 april kl 19.00
Konsert med sångerskan Miriam Aida och 
kompgrupp
Brasilianskt och svenskt - Miriam Aida bryter ny mark när hon 
med sin vackra röst och några medmusikanter tar den svenska 
visskatten och kombinerar med de brasilianska rytmerna och 
det melodiösa portugisiska språket. Ett spännande möte som 
verkligen ger mersmak.

Entré:  Vuxna 80:-, skolungdom t.o.m. gymnasiet har fri entré! 
Biljetter säljs direkt vid Korpen, 30 min före konsertens 
början.
Arr: Skinnskattebergs kommun i samarbete med Ett kulturliv 
för alla och Västmanlandsmusiken.

Torsdag 22 april  kl 18.30
Kulturkväll på Korpen
Medverkande: Kulturskolans elever och lärare. 
Entre: 30:-/ vuxna, 10:-/skolungdom, biljetter vid entrén. Arr: 
Kulturskolan

Lördag 24 april kl 16.00
Konsert med Omnibus Kammarblåsare
Kammarblåsarna är en av Sveriges mest populära kammaren-
sembler och har turnerat i bl.a Tyskland, Schweiz och USA. På 
programmet finns musik av Bohuslav Martinu, Giörgy Ligeti 
och W.A. Mozart.

Entré: 140:-/vuxna, 80:-/medlemmar i Kammarmusikförening-
en, 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, Västmanlands-
musiken och  Systemair.

Torsdag 29 april  kl 18.00
Föreläsning i skolserien: Livet är hur vi upplever 
att livet är.
Med målande metaforer och fängslande engagemang får Igor 
Ardoris både barn och vuxna att engageras i budskapen från 
konceptet SjälFörsvar. Igor är känd från TV-serien klass 9 A. 
och som framgångsrik coach och föreläsare. Fri entré! Väl-
kommen!

Ni glömmer väl inte bort att ni kan se 
film nästan som på riktig bio, även här i 

Skinnskatteberg?

Skinnskattebergs Filmförening visar film, med 
jämna, och ibland ojämna, mellanrum!

Medlemspriset är 300:-/vuxen och 100:-/barn 
och ungdom t.o.m årskurs 9. 

Medlemskortet gäller som entré till samtliga 
filmer under ett helt år från inköpsdatum.

Se vårt digra program på
www.biokorpen.se.

Du måste registrera dig på hemsidan för att se 
filmprogrammet

Välkommen till Bio Korpen!
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Tillsammans kan vi skapa ett 
bättre Skinnskatteberg

Vi 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 ring 0222-416 72

Vi lovar Dig en rolig och intressant tid!
Vi har månadsmöte den 12 april

 kl. 18.30 i St Davidsgården. 
Med diskussion av aktuella frågor 

Du är hjärtligt välkommen!            

Vi bjuder på fika.

Boktips

Rovfåglarnas tid av Elisabet Nemert:

Elisabet skriver ofta spännande berättelser fulla 
av intriger och kärlek, som utspelar sig i en histo-
risk miljö. Gestaltera i böckerna kämpar med inre 
och yttre konfliket, ställs inför moraliska dilem-
man som tvingar dem till ett flertal val i livet. 
Ofta finns där en stark kvinna som om möjligt 
tar makten över sin situation och börjar handla 
därefter. 

I Rovfåglarnas tid är det främst Angelica vi får 
följa på en resa från England till Frankrike,  i 
1700-talets slut. Men även hennes vännina Diana, 
som Angelica agerar sällskapsdam till. Under 
tiden och resans gång växer Angelica och mog-
nar som kvinna, vilket även ett flertal män lägger 
märke till. Hon för en kamp inom sig själv om att 
vara den som enbart betraktas eller vara den som 
istället agerar. 
Under hennes resa träffar hon bland annat Napo-
leon men även kvinnor såsom Olympe de Gou-
ges, som kämpade för att kvinnor skulle inklude-
ras av de mänskliga rättigheterna, vilket ledde till 
att hon avrättades för högförräderi.

Tel. tid: 07:30 – 08:00

0222 - 10657

Remissfritt!

Välkomna
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Nya strandskyddsregler 2009 
 

För att få bygga eller anlägga bryggor nära vatten 
krävs i allmänhet dispens från 
strandskyddsbestämmelserna. 
  
Bygga nära vatten      
Önskemål om att uppföra byggnad eller annan anläggning nära strand kommer ofta i konflikt med 
allemansrätten eller områden av betydelse för växt- och djurliv. Strandskyddet innebär förbud att ställa 
upp byggnader och anläggningar, skyltar m.m. som kan avhålla allmänheten att röra sig inom områden 
som annars skulle ha uppfattats som allemansrättsliga tillgängliga. Även bryggor omfattas av 
strandskyddsbestämmelserna.  
 

Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 
strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. (Miljöbalken 7 
kap 13 § )   

 
Strandskyddsdispens 
Om det finns särskilda skäl finns det möjlighet att få dispens från strandskyddet enligt 7:18c Miljöbalken. 
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet får man endast beakta om 
det avsedda området 
 

• redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.          
• genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 

området närmast strandlinjen, 
• behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 

tillgodoses utanför området, 
• behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför 

området 
• behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 

utanför området, eller 
• behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

 
Dessa särskilda skäl innebär dock inte automatiskt att dispens kan medges. Strandskyddsdispens får enligt 
7:26 Miljöbalken medges endast om det är förenligt med strandskyddets syften, dvs. att förutsättningarna 
för allemansrättslig tillgång till strandområdet inte försämras eller om livsbetingelserna för djur- och 
växtlivet påverkas på ett oacceptabelt sätt. 
Ytterligare särskilda skäl inom områden för landsbygdsutveckling finns i 7:18d Miljöbalken.  
 
Kommuner får utpeka områden för landsbygdsutveckling i översiktsplanen. Med område för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses ett område som: 
 

- är lämpligt för utvecklingen av landsbygden, 
- är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande 

tillgodoses långsiktigt, 
- endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften i eller i närheten av 

tätorter. 
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Går Du i byggnadstankar i sommar? 
 

 
Om du vill vara säker på att få bygglov före sommaren är sista ansökningsdag 
                                       för bygglov  den 30 april. 

                 Handläggningstiden av ärendet påbörjas först när kompletta handlingar har inkommit. 

            Friggebod 

Du behöver inte bygglov för en friggebod om den byggs som ett komplement till ett en- eller 
tvåfamiljshus. Men även om du inte behöver söka bygglov, finns det ändå andra krav i plan- och 
bygglagen som måste vara uppfyllda. 

 Tänk på det här innan du bygger din friggebod: 

• Den sammanlagda byggnadsarean är högst 15 kvadratmeter.  
• Höjden från marken till taknocken är högst 3 meter.  
• Avståndet till tomtgränsen är minst 4,5 meter. 
• Den är ett komplement till ett en- eller tvåfamiljshus. 

Friggebod får ej heller sättas upp på en obebyggd tomt.  
Det måste finnas ett bostadshus på tomten när du börjar bygga friggeboden. 
 
Om du vill bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter så krävs ett tillstånd från den berörda grannen, alltid 
skriftligt. Tänk också på att friggeboden ska passa in i omgivningen. 

Särskilda bestämmelser gäller för att 

• uppföra en altan.  
• Bygga staket, plank och murar 
• För pooler gäller också särskilda bestämmelser 

      

   Det är byggnadsnämnden i din kommun som gör en bedömning i det enskilda fallet. 

 
Information om hur du ansöker om bygglov och hur du utformar den får du på kommunens hemsida 
www.skinnskatteberg .se, under Bygga och Bo 
 

                               Telefon och besökstider på Byggnadskontoret 
                                                Byggnadsinspektören Michael Zerai träffas 
                                   på telefon 0222-451 27 måndag – torsdag kl. 8.00-10:00 
  Bokning av besökstid samt övriga frågor  
                                              på telefon 0222-450 87 Anita Vytlacil. 
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..till det vackra Kinnekulle  
i Västergötland!
Bussen går tisdagen 15 juni
 

Avresa:
7.00 Skinnskatteberg, 7.15 Gunnilbokorset
7.35 Hed, 7.45 Kolsva, 8.00 Köping
(Det går också bra att stiga på längs vägen)

- Förmiddagskaffe på hemligt ställe.  
- Lunchen intar vi på Forshems gästgivargård. 
- Ett par timmar tillbringar vi i Falkängarnas   
	 hantverksby	där	det	finns	möjlighet	att	köpa		
 hantverk av olika slag. 
-	En	guide	följer	med	oss	i	bussen	och	berättar		
 om trakten och visar oss Husaby medeltidskyr 
 ka och källa. För att orka hela vägen hem blir  
 det kaffe och smörgås innan vi lämnar Kinne- 
 kulle.
- Beräknad hemkomst ca 22
 

Kostnad 350 kronor som betalas i förväg 
till Barbro Strömberg på församlingsexp. 
 

Anmälan senast 7 juni på telefon 0222-100 10. 
Tala om vid anmälan om du behöver specialkost.
Platsantalet är begränsat, så först till kvarn… 

 

Följ med på utflykt till Skultuna!
Bussen går onsdagen 11 augusti
 

Avresa:
12.30 Skinnskatteberg, 12.45 Uttersberg
13.00 Hed, 13.15 Färna, 13.20 Gunnilbokorset
(Det går också bra att stiga på längs vägen) 

-Vi åker till Skultuna där vi dricker kaffe med  
 smörgås och får höra om mässingsbrukets 
	 historia.	Vi	får	också	möjlighet	att	besöka	fa-	
 briksbodarna och hembygdsmuseet.
- Beräknad hemkomst ca 18
 

Kostnad 75 kronor som betalas i förväg 
till Barbro Strömberg på församlingsexp.

Anmälan senast 2 augusti på telefon 0222-100 10. 
Tala om vid anmälan om du behöver specialkost.
Platsantalet är begränsat, så först till kvarn..

Följ med på resa

Vi är största fastighetsägaren i 
kommunen och hyr ut

1-2 rok på - Klockarberget
   - Smedstigen
   - Sjövägen i Riddarhyttan
3-4 rok på - 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

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
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Svenska kyrkans kalendarium april 2010
Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling
 
Torsdag  1/4 kl. 14.00 Skärtorsdagsmässa på Hemgården, Skinnskatteberg. Marie Blommé.
Torsdag  1/4 kl. 19.00 Skärtorsdagsmässa i Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé. 
Fredag  2/4 kl. 11.00 Vid korset, Långfredagsgudstjänst i Gunnilbo kyrka, Hans Eric Johansson  
     och Heléne Leijon.
Söndag  4/4 kl. 11.00 Påskmässa i Heds kyrka, Hans Eric Johansson och Marie Blommé.  
     Hedkören medverkar. Påskcafé.
Söndag  4/4  kl. 18.00 Påskfest, mässa i Skinnskattebergs kyrka, Hans Eric Johansson och  
     Marie Blommé. Glädjekören medverkar.
Måndag	 5/4	 kl.	14.00	 Sverigefinsk	gudstjänst/Ruotsinsuomalainen		jumalanpalvelus,	Paavo	Collin 
     och Hans Eric Johansson. Vi sjunger påskens psalmer och läser berättelsen. 
     I Skinnskattebergs kyrka. Kaffe/ Kahvilla 
Tisdag  6/4 kl. 9.30  Kyrkans tisdag. Vuxengrupp för daglediga i Hedgården, Hed.  
     Program: Guidning av Heds kyrka. Kaffe gemensamt med öppen förskole-
     verksamhet kl. 10.00. 
Söndag  11/4 kl. 11.00 Vägen vidare, gudstjänst i påsktid i Skinnskattebergs kyrka. 
     Hans Eric Johansson. Kaffe.
Söndag  11/4 kl. 18.00 Musikgudstjänst i Heds kyrka, Hans Eric Johansson. Vardagsväg + livsväg.  
     Kören Dodai blandad kör med medlemmar i studentåldern, från Örebro.
Onsdag  14/4  kl. 13.00 Korsdrag i S:t Davidsgården i Skinnskatteberg. Dagledigträff, kaffe, lotterier. 
	 	 	 	 	 Program:	Riddarhyttan	i	äldre	tider.	Ulla	Fredriksson	berättar	och	visar	bilder.
Torsdag  15/4 kl. 10.30 Andakt i Klockarbergsgården, Skinnskatteberg. Lisbet Kjellin.
Söndag  18/4 kl. 11.00 Mässa i Påsktid, Heléne Leijon. Skinnskattebergs kyrka. Kaffe.
Söndag		 18/4	 kl.	18.00	 Konsert	med	Åsa	Jinder	och	barnkör	med	flera.	Skinnskattebergs	kyrka.
Tisdag  20/4 kl. 9.30  Kyrkans tisdag. Vuxengrupp för daglediga. Program: Samling vid Hedgården  
     för att sedan resa i egna bilar och besöka Skinnskattebergs kyrka. 
     Kaffe i S:t Davidsgården. Kontakt: Lisbet Kjellin 0222-336 36.
Söndag  25/4 kl. 11.00 Mässa i påsktid, Marie Blommé och Heléne Leijon. Skinnskattebergs kyrka.
Onsdag  28/4  kl. 13.00 Korsdrag i S:t Davidsgården i Skinnskatteberg. Dagledigträff, kaffe, lotterier. 
     Program: Thomas Strand presenterar Röda korsets verksamhet. 
Torsdag  29/4 kl. 14.00 Andakt på Hemgården, Skinnskatteberg. Marie Blommé.
Fredag   30/4 kl. 20.30 Valborgsmässoafton i Hed. Elden tänds kl. 20.30 Andakt i kyrkan kl. 21.00  
     Hans Eric Johansson. Hedkören medverkar. 

DODAI 
 Studentkör  
från Örebro

 

HEDS KYRKA 
SÖNDAG 11/4 

KL:18.00 
Fri entré

I samarbete med

Konsert 
Åsa Jinder 
 

Temakören och Barnkören 
 
Skinnskattebergs kyrka  
Söndag 18/4 Kl. 18.00
 

Entré  180 kr
 

Se vidare information i 
dagspress och affischer

Valborgs-
mässoafton 

vid 
Heds Kyrka

20.30 Brasan tänds 
21.00 Andakt i kyrkan. 

Hedkören 
Hans Eric Johannson
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Vildmarksmässa i Skinnska  eberg 
 en folkfest i naturen
  15-16 maj 2010

       Sökes

Vi söker alla som är engagerade i verksamheter med anknytning  ll naturen. 
Er vill vi bjuda in  ll en folkfest!!!

Håller du på med :  Jakt • Fiske • Ekoturism • Odling • Hund, häst eller annan djur verksamhet 
• Sky  e • Svamp- & mineral letning • Rally • Matlagning • Orientering • Skogsbruk m.m.

15-16 maj kommer vi a   genomföra en Vildmarksmässa i Skinnska  eberg  llsammans med alla som är 
intresserade av a   visa upp sin verksamhet och möta andra aktörer. Vi vänder oss  ll dig med lokal 
anknytning  ll Skinnska  eberg & Bergslagen för vi vill belysa vilken kra   det  nns inom de  a område i 
denna trakt. Vi välkomnar naturligtvis även aktörer från andra delar av Sverige.

 Pris för utställare:
 Företag  300 kr/dag
 Föreningar 100 kr/dag

 Anmälan görs  ll ABF Västra Västmanland 
 0221-18350 eller 
 vildmarksmassan@abf.se
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HULTEBO FOLKETS HUS • HULTEBO FOLKETS HUS • HULTEBO FOLKETS HUS • HULTEBO FOLKETS HUS

HULTEBO FOLKETS HUS • HULTEBO FOLKETS HUS • HULTEBO FOLKETS HUS • HULTEBO FOLKETS HUS

Alla andelsägare är hjärtligt välkomna !

Lördagen 10 april. 2010, kl. 16.00
hos Westmans (Hultebo Tryckeri)

ÅRSMÖTE
kallar till

BYGGNADSFÖRENING u.p.a.
HULTEBO FOLKETS HUS

Fina lägenheter i Färna

    * Etagelägenhet 4 rok 101 kvm
       Hyra 4881:-/mån. Ledig 1/6

    * 2 rok 63 kvm. I mycket fint skick. 
       Hyra 3281:-/mån. Ledig 1/5
 
    * 3 rok 68 kvm. Under renovering.
       Hyra 3461:-/mån. Klar 1/8

I hyran ingår värme, vatten och kabel-tv
Välkomna att ringa för mer 

information och visning      
Patric 070-658 42 42

Skinnskattebergs 
solskydd 

Markiser, persienner och sol. vind
Även reparationer

0222-100 90
               070-6218765


