
 

0222-10657 (tel.tid 07.30-08.00)
070-728 72 38 Lena
070-441 27 43 Leif
070 441 46 44 Linda

VÄLKOMMEN !
med eller utan remiss
Nu i Skinnskatteberg och 
Fagersta

Sök projektpengar

sid. 11

Öppet Hus på Klockarbergs-
skolan

sid. 16

Lekfull föreläsning
sid. 9

0222:an
www.skinnskatteberg.se

Aktuellt för Skinnskattebergs kommun - 
Årgång 27 Nr 4, April 2011

Kommunfullmäktige 
sammanträder

18 april
klockan 18.00

i Sessionssalen, Kommunhuset

Kommunstyrelsen
sammanträder

5 april
klockan 13.15

i Konferensrummet, 
Kommunhuset

Ur detta nummer: 
* Vildmarksmässan sid. 4 
* Medborgarmöte BRÅ sid. 5 
* Feriearbete 2011 sid. 7 
* Från biblioteket  sid. 9 
* Vad händer på Korpen? sid. 10 
* Härlig friluftsdag sid. 12 
* Kyrkans kalender sid. 15 

Lediga lägenheter

Skinnskattebergs tätort
1 rok Sotvretsv. 3, 57 m2 3 646 kr
2 rok Sotvretsv 19B n.b, 63,8 m2 4 362 kr inkl. kabel-TV. Nyrenoverad.

2 rok Klockarbergsv 8A, 53,7 m2 3 617 kr inkl. kabel-TV. Ledig 1/4
3 rok Klockarbergsv 8C, 75,1 m2 5 082 kr inkl. kabel-TV

3 rok Släntvägen 1 B n.b 85 m2 4 731 kr inkl. kabel-TV. Ledig 1/5

Riddarhyttan
2 rok V:a Parkvägen 3A, 59 m2 3 087 kr
3 rok V:a Parkvägen 3A, 75,2 m2 4 944 kr

2 rok Granstigen 60 m2 3 281 kr (kallhyra)

Färna
2 rok Fåfängans väg 9D, 58,3 m2 3 960 kr (inkl. kabel-TV)

Garage
finns att hyra vid Släntvägen. Kallgarage. Pris 200 kr/mån.

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

Lovén-Rolén Sjukgymnastik
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Skolans matsedel vecka 14-17

 
0222:ans redaktion:

Redaktör:  Anders Pettersson 
Redaktionsråd: Marlene Carlsson   

Adress:  0222:an, Box 101 
  739 22 Skinnskatteberg 
tfn:  0222 / 451 39 
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 29 april

Tipspromenader
Startar onsdagen den 6 april

kl. 18.30 från Främjarestugan
vid båthamnen. Fortsätter 

sedan alla onsdagar fram till 
15 juni. 

Startavgift för icke 
medlemmar 10 kronor. 

Varje gång utlottas ett mindre antal
priser.

Arrangör: Friluftsfrämjandet Skinnskatteberg

Sjung med Pettson
  familjeföreställning i Stjärviks Bygdegård 

Lördagen den 2:a april kl. 15 00.
Ett sångäventyr med 

Sven "Pettson" Hedman 
från Bröderna Slut.

Inträde: vuxna och barn över 12 år 20 kr. 
    Familj med småbarn 50 kr.

Välkomna!

Årsmöte 
14 April kl. 18.30 Hotell Station

Vi bjuder på enklare förtäring 
Välkommen

 
Vi satsar på framtiden!

 
Vill Du bli medlem?

 
Vi lovar inte guld men Gröna skogar!

 
Kontakta oss

 
shejla@hotmail.com

karin.riddarhyttan@telia.com

Vecka 14
Måndag  Kycklingpanna med kall sås.
Tisdag   Köttbullar makaroner & gräddsås.
Onsdag  Fiskgratäng & potatismos.
Torsdag  Spaghetti & köttfärssås.
Fredag   Kebabsplitt vitlöksås & pitabröd.

Vecka 15
Måndag Kycklingfilé currysås & ris.
Tisdag  Färsbiff sås grönsaker & potatis.
Onsdag  Panerad fisk remouladsås & potatis
Torsdag  Romanasoppa & pannkaka.
Fredag  Chili con carne & ris.

Vecka 16
Måndag  Påsklov
Tisdag   Påsklov
Onsdag  Påsklov
Torsdag  Påsklov
Fredag  Påsklov

Vecka 17
Måndag  Påsklov
Tisdag   Köttbullar grönsaker, sås & potatis.
Onsdag  Panerad fisk pikantsås & potatis.
Torsdag  Köttfärssoppa & Pannkaka
Fredag  Pasta & skinksås.(Elevens val)
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Aktivitetskalender
April 2011

02/04 | 15:00 - Sjung med Pettson - familjeföreställ-
ning - Ett sångäventyr med Sven "Pettson" Hedman 
från Bröderna Slut. Inträde: vuxna och barn över 12 
år 20 kr. Familj med småbarn 50 kr. Välkomna! 
| Stjärnviks Bygdegård
03/04 | 11:00 - Grannsamverkansmöte - 
| Fiket i Bernshammar
03/04 | 14:00 - Ungdomscup i fotboll
| Systemairhallen
03/04 | 15:00 - Film fr. 15 år - se www.biokorpen.se 
för mer information om filmen | Kulturhuset Korpen
05/04 | - Utställning: "Medan tiden går" 
- Aila Meriläinen ställer ut tavlor från från hela sin 
produktion. Utställningen pågår mellan den 5 april 
och den 29 april. | Biblioteket
05/04 | 17:30 - JUNIS för barn - 
Skapis, Moviekids, Safekids | IOGT-NTO-lokalen
06/04 | 18:30 - Tipspromenad  kl. 18.30   
se annons sid. 2 | Främjarestugan
06/04 | 18:30 - IOGT-NTO-föreningen har må-
nadsmöte - Välkommen | Leneklints
07/04 | 19:00 - Temakväll - "Har du bara lekt idag?" 
- se annons sid. 9
09/04 | 16:00 - Konsert med Patrik Karlsson, luta 
och Katarina Widell, blockflöjt  se Korpens kalen-
der sid. 10 | Kulturhuset Korpen
10/04 | 18:00 - Film, fr 11 år - se www.biokorpen.se 
för mer information om filmen | Kulturhuset Korpen
12/04 | 13:30 - Sagostund med Isabelle 
- Påsksagor | Stacken
12/04 | 17:30 - JUNIS för barn 
- Skapis, Moviekids, Safekids | IOGT-NTO-lokalen
12/04 | 18:00 - Finsk afton på biblioteket - 
se sid. 9 för mer info.| Biblioteket
12/04 | 18:00 - Suomalainen kirjallisuusilta mu-
siikin kera! -  katso sivu 9. | Biblioteket
13/04 | 19:30 - Film fr. 15 år - se www.biokorpen.se 
för mer information om filmen | Kulturhuset Korpen
13/04 | 18:00 - Vernissage: ”Medan tiden går”
 Aila Meriläinen| Biblioteket
13/04 | 18:30 - Tipspromenad  kl. 18.30. se annons 
sid.2  | Främjarestugan
14/04 | 18:30 Kulturkväll med elever från 
Kulturskolan | Kulturhuset Korpen
14/04 | 18:30 - Alliansen har månadsmöte 
- Välkommen! | Galleri Astley
14/04 | 18:30 - Föreläsning om fysisk träning för 
barn och ungdom | Aspebo

14/04 | 18:30 - Miljöpartiet De Gröna håller års-
möte - Vi bjuder på enklare förtäring Välkommen  
| Hotell Station
15/04 | 19:00 - Jazz konsert - Frank Vignola, Eric 
Bogart och Viinny Raniolo - Tre gitarrister av världs-
klass från USA åter i Uttersberg! | Konstmuseet, 
Uttersberg
16/04 | 14:00 - Konsert: Majas alfabetssånger - 
se annons sid 8. | Kulturhuset Korpen
17/04 | - Made in Uttersberg, Three printmakers 
from Ireland - | Konstmuseet, Uttersberg
17/04 | - Film fr. 15 år - se www.biokorpen.se för 
mer information om filmen | Kulturhuset Korpen
18/04 - 19/04 | 10:00 & 15:00 Barnfilmfestival - se 
www.biokorpen.se för mer information om aktuella 
filmer | Kulturhuset Korpen
19/04 | 17:30 - JUNIS för barn | IOGT-NTO-lok.
20/04 | 18:30 - Tipspromenad - kl. 18.30  se annons 
sid. 2 | Främjarestugan
21/04 | 10:00 - Barnfilmfestival - se www.bio-
korpen.se för mer information om aktuella filmer | 
Kulturhuset Korpen
21/04 | 15:00 - Barnfilmfestival - se www.bio-
korpen.se för mer information om aktuella filmer | 
Kulturhuset Korpen
22/04 | - Bildvisning i Lokstallet - | Riddarhyttan
22/04 | 10:00 - Vårmässa Mat och hantverk - 
| Folkets Park
22/04 | 15:00 - Brödrostens Dag - Medtag gärna din 
favoritbrödrost. | Grafikverkstan Godsmagasinet
23/04 | 13:00 - Äggletning - | Folkets Park
24/04 | 18:00 - Film fr. 15 år - se www.biokorpen.se 
för mer information om filmen | Kulturhuset Korpen
24/04 | 10:00 - Öppen Verkstad - Se hur man gör 
grafik – prova själv om du vill! www.grafikverkstan.
se | Grafikverkstan Godsmagasinet
24-25/04 | SSK FASB-cup i fotboll 
| Systemairhallen
26/04 | 17:30 - JUNIS för barn -| IOGT-NTO-lok.
27/04 | 18:30 - Tipspromenad - kl. 18.30  se annons 
sid. 2| Främjarestugan
27/04 | 19:30 - Film fr. 15 år - se www.biokorpen.se 
för mer information om filmen 
28/04 | 19:00 - Konsert med Esbjörn Hazelius och 
Johan Hedin se Korpens kalender sid. 10
| Kulturhuset Korpen
30/04 | 21:00 - Valborgsfirande - | Folkets Park
30/04 | 19:00 - Digitalopera, ”Trubaduren” av 
Giuseppe Verdi - se Korpens kalender sid. 10
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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

Ansökan skickas till:
  
Klockarbergsgården  
Klockarbergsvägen 10 
739 30  Skinnskatteberg  

Skinnskattebergs 
solskydd 

Markiser, 
persienner 

och sol. vind

Även reparationer
0222-100 90
 070-6218765

Charlottes

Makeupbeauty
naglar, pedikyr & makeup

Nyheter!

Fotvård ca 50 min 350kr
Fotbad, nagelvård, borttagning av förhårdnader, fotmassage med peeling, lackning.

Fransk manikyr på tånaglar ca 60 min 500kr
Nagelvård, ”Fransk manikyr” i UV gelé på tånaglarna.

Hembesök efter överenskommelse.
Tidsbokning! Lärkvägen 6 (baksidan)
070-6510273 739 31 Skinnskatteberg
info@makeupbeauty.se www.makeupbeauty.se

Dags för årets familjeäventyr 
i naturen!

Aktiviteter, utställare och seminarier 
med inriktning på natur och friluft-
sliv!

www.vmmassan.se

* Ekoturism

* Ridsport

* Jakt och fiske

* Friluftsliv

* Mat

* Och mycket mer..
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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
Tfn. 0222-450 55

Hörselombud i Skinnskatteberg
Hörselombud är till för dig som önskar råd och 
hjälp kring din hörsel.

Det kan röra sig om:
Din hörapparat behöver byta batteri eller hörsel-
proppen behöver rengöras.
Byte av slang.

Hörselombudets insatser är gratis

Ann-Katrin Eriksson tfn 0222-45028
Mona-Lisa Bergman tfn 0222-45041

"Stacken föräldrarna" är välkomna till temakväl-
len om  lek på Korpen den 7 april, se annons på 
sidan  9

Sagostund med Isabelle
Tisdag den 12 april 13.30
Påsksagor

Påskpyssel under april POLISEN – KOMMUNEN = SANT

På lokal nivå finns många aktörer som arbetar 
brottsförebyggande, direkt eller indirekt. 
I det arbetet är polis och kommun två självklara 
huvudaktörer.
I Skinnskatteberg samverkar polis och kommun bl 
a i Brottsförebyggande rådet.

Tisdagen den 12/4 kl. 19:00 kan du som 
medborgare i Skinnskatteberg komma till Korpen 
på ett informationsmöte om vårt gemensamma 
arbete.

Polisen finns på plats för att berätta om sitt arbete 
i Skinnskatteberg och du får även en närmare pre-
sentation av Brottsförebyggande rådet.

 

Föreläsning om fysisk träning 
för barn och ungdom.

Med Mattias Mattsson: Fystränare för VIK Väs-
terås hockey A-lag till ungdom samt utvecklings-
ansvarig för fysträningen i föreningen. 

Aspebo 14/4 18:30-20:30

Föreläsningen riktar sig till alla som leder barn 
och ungdomar i deras idrottande. Vi går igenom 
vad som är myt och vad som är fakta gällande 

barn och ungdomars träning.

Konkreta träningsråd och många enkla tips för att 
underlätta planeringen och genomförandet av trä-
ningspassen för barn och ungdomar i olika åldrar, 
utvecklingsfaser samt skiftande träningsbakrund 

och erfarenhet.
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Dina matrester gör stor nytta!
Skinnskatteberg är en av de bästa kommunerna 
i Västmanland på att sortera ut matavfall på rätt 
sätt. Tack vare det kan matavfallet komma till 
nytta. Det blir både miljövänligt fordonsbränsle 
och biogödsel till lantbruket.

För att kunna använda mataavfallet som gödsel och biogas 
är det viktigt att det sorteras på rätt sätt. 

Matavfall i påsen
Det är bara matrester,  vissna blommor och hushållspapper 
som får läggas i den bruna papperspåsen.

Låt påsen stå i påsställningen
Använd påsställningen som du fått. Ställningen hjälper 
till så att avfallet blir ventilerat. 

Vik ihop påsen ordentligt
Fyll bara påsen till tre fjärdedelar och vik ihop den 
ordentligt innan du lägger den försiktigt i sopkärlet. 

Nya påsar
Använd de speciella papperspåsar som kommunen delar 
ut. Påsarna finns på kommunkontoret, biblioteket, ICA, 
COOP Konsum i Skinnskatteberg, Handlarn i Riddarhyt-
tan, bensinstationen i Bernshammar, Barnstugan i Färna 
samt Galleri Astley i Uttersberg.

Har du frågor? 
Kontakta Skinnskattebergs kommun, Miljö & Bygg på 
tfn 0222-451 09.

Slamtömning i Skinnskattebergs kommun
Kampanjtömningen för Våren kommer att påbörjas vecka 14, 2011. Alla fastighetsägare med
slamtömning 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 arbetsmiljöproblem för chauffören
som utför denna tjänst. De som har vägbom till sin fastighet måste ordna framkomlighet för
slamsugningsbilen.

Vår entreprenör SITA Sverige AB, Navigatörgatan 5, 721 32 Västerås.
Tel. 021-34 91 60, Fax. 021-12 96 47, e-post vasteras@sita.se

Tömningar av slambrunnar utföres enlig SITA:s egen sammanställd schema.
Tidplanen är satt till vecka 14-22.

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 021-34 91 60 och tala om att du
inte fått ”Kampanjtömningen” utförd.

TREVLIG VÅR

SKINNSKATTEBERGS KOMMUN

Hejsan
Kan vi få in detta i Fagersta Posten den 14 och 16 april och i Bergslagsbladet den 15 och 16
april, vecka 15.
Vi vill ha Skinnskattebergs kommuns loggo med i annonsen.

Tack på förhand

Raili Gustavsson
Skinnskattebergs kommun
Tel. 0222-451 35

Faktura adress. Skinnskattebergs kommun, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
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Ansökan om Feriearbete vid Skinnskattebergs kommun sommaren 2011

1. Ansökan lämnas till Skinnskattebergs Kommun, senast den 2 maj 2011.
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:  13 juni - 1 juli  V. 24 - 26
 Period 2:  4 juli - 22 juli  V. 27 - 29
 Period 3:  25 juli - 13 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 2010.
6. Besked om antagande får du skriftligt senast 23 maj 2011.
7. Arbetstid enligt respektive arbetsplats, i regel 6 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. Feriearbeten förekommer inom vaktmästeri, barnomsorg och turism. 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.
Den här blanketten finns även att hämta på vår hemsida www.skinnskatteberg.se/kommun/om-kommunen/lediga-jobb

A
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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 tiden för mig som kommunstyrelseordförande i Skinnskatteberg.

•	 Årets första kommunfullmäktigemöte har hållits 
- Beslut togs bl a om NVU:s budget och Kommunstyrelsens reglemente. 
- Fullmäktige fastställde dessutom kommunens vision för de närmaste mandatperioderna: 
 
”Skinnskattebergs kommun — ett hållbart samhälle med god och effektiv service i fokus, där 
människor vill bo, verka och utvecklas” 
 
Fyra motioner lämnades in från olika Alliansföreträdare, om simhall/badhus, nattöppna ”dagis”, 
busshållplatser och fri kulturskola.

•	 En folkhälsodag har avverkats i Färna. De senaste rapporterna från Landstingets undersökning Liv-
Hälsa-Ung visar att ungdomarna i Skinnskatteberg mår något bättre nu i en rad Folkhälsofrågor än 
för några år sedan. 

•	 En viktig diskussion pågår nu i länet om hur den nya Kollektivtrafikmyndigheten ska organiseras. 
Ska Landstinget ta ansvaret eller ska vi bilda ett Kommunalförbund?

•	 Ledningsutskottet den 15 februari beslutade bl a föreslå KS att kommunen ska engagera sig i 
Cykelledsprojektet utmed KURJ-banan och att kommunen ska gå in med ett bidrag på 50.000:- till 
vildmarksmässan.

•	 Ledningsutskottet har haft en heldag på Karmansbo och börjat processa målformuleringarna inför 
2012.

•	 Bokslutsberedningen kunde konstatera att Kommunen gör ett mycket bra resultat 2010, men 
att den nedåtgående trenden när det gäller befolkningsutvecklingen fortsätter. Skinnskattebergs 
kommun är enligt ekonomiska bedömare den kommun som tillsammans med Västerås och Fagersta  
har den bästa ekonomiska förvaltningen, både när det gäller god 
beredskap och framförhållning samt bra resultat.

•	 Ett samarbetsavtal med Landstinget är på gång när det gäller att hitta 
lösningar för att utveckla fd Folkhögskolans lokaler.

Skinnskatteberg den 14 mars 2011
Lars Andersson 
Kommunstyrelsens Ordföranden 
Skinnskatteberg

Lägenhet uthyres
Riddarhyttan
Stor 2á  ca 77 m2 med balkong.
Hyra 4100 kr/månad.
Tillträde enligt överenskommelse

Riddarhyttans Allaktivitetshus
Tfn. 0222 13244 mobil 070-3879269

Skinnskattebergs Filmförening

visar

”Majas alfabetssånger”
en allsångsföreställning för hela familjen.
Lördag den 16/4 kl 14.00

Live från konserthuset i Stockholm, med musiker 
från Kungliga Filharmonikerna och 

årskurs 4 från Adolf Fredriks 
musikskola.

Biljettpris: 50:-/barn
                     80:-/vuxen

Hjärtligt välkomna!
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Har du bara lekt idag?
 Hur viktig är leken för ditt barn?

 Vad händer med ditt barn i leken?

 Är du nyfiken på och intresserad över hur förskolan ser på

begreppet lek? Kom, lyssna och om du vill... fråga!

Korpen 7/4 kl. 19.00- 20.30

Välkomna!
Skinnskattebergs kommuns förskolepersonal,

förskolechef Marianne Andersson

Biblioteket informerar

Nyt jälleen on suomalainen päivälehti KALEVA luettavana kunnan kirjastossa!
Nu finns den finska dagstidningen KALEVA på biblioteket igen!

Suomalainen kirjallisuusilta 
musiikkin kera!

Aika: Tiistai 12 huhtikuu klo 18.00. 
Paikka: Skinnskattebergs bibliotek

Kirjastonhoitaja, Heli Karalambev, kertoo kirjaston 
uusista suomalaisista kirjoista.

 Musiikkiviihteestä vastaa Voitto Heinonen, kantele ja 
Aili Pirhonen, laulu.

 Vapaa pääsy. Järjestäjä VÄSKY kirjasto ja 
Skinnskattebergin kunta.

 Tervetuloa!

Finsk afton på biblioteket.
Heli Karalambev tipsar om böcker på finska och Voitto 
Heinonen och Aili Pirhonen underhåller med sång och 

musik. Gratis inträde. Varmt välkomna!
Tid och plats: Skinnskattebergs bibliotek 

den 12 april kl. 18.00.
Arrangemanget sker i samarbete med VÄSKY och 

Skinnskattebergs kommun.

Utställning
"Medan tiden går" - Aila Meriläinen ställer ut 

tavlor från från hela sin produktion.
Utställningen pågår mellan den 5 april och 

den 29 april.
Vernissage onsdagen den 13 april kl. 18.00.

Öppettider i påsk:
21/4 Skärtorsdagen kl. 12-15
22/4 Långfredagen STÄNGT

25/4 Måndag Annandag påsk STÄNGT
Övriga dagar är biblioteket öppet som vanligt.

Sagostund
på Stacken den 12 april kl. 

13.30. Påsksagor.

Biblioteket i samarbete med 
skolan. 

Vecka 15 så blir det dansföreställning och 
workshop med Mastermind. Åk 4-6.

Elever på högstadiet arbetar tillsammans med 
författaren Mats Berggren.
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Det händer på Kulturhuset Korpen i april 2011

Söndag 3 april kl 15:00 och 17:30 Film, 
Från 15 år se www.biokorpen.se

Måndag 4 april kl 19.00 
Allsångskväll med körerna Muntergökarna och 
Kravlösa
Ledare: Gunilla Kindahl Broberg, pianist Staffan 
Bergman
Arr:  ABF i samarbete med Kulturhuset Korpen. Fri 
entré!

Lördag 9 april kl 16.00 
Konsert med Patrik Karlsson, luta och Katarina 
Widell, blockflöjt
Lutenisten och gitarristen Patrik Karlsson har turnerat 
runt om i Europa och USA samt Indien. Katarina Widell 
är uppmärksammad för sitt expressiva framträdande. 
2008 gick hon till final i den prestigefyllda tävlingen 
Swedish Soloistprize.
Musik av Martin Q Larsson, Anna Eriksson, Michel 
Blavet, Jacob van Eyck, B. Marcello m.fl.
Arrangör: Skinnskattebergs Kammarmusikförening med 
stöd av Skinnskattebergs kommun, Statens Kulturråd, 
Västmanlandsmusiken och  Systemair.
Entré: 140:-/vuxna, 80:-/medlemmar i 
Kammarmusikföreningen, skolungdom t.o.m. gymnasiet 
har fri entré! För studerande vid Skogsmästarskolan är 
entrén fri efter betald medlemsavgift(120:-/spelår).

Söndag 10 april kl 18:00 Film, 
se www.biokorpen.se

Tisdag 12 april kl. 19:00
Informationsmöte Brottförebyggande rådet, kommunen 
och Polisen

Onsdag 13 april kl 19:30 Film, 
se www.biokorpen.se

Tordag 14 april kl 18:30  
Kulturkväll med elever från Kulturskolan
En kväll med sång, rock och pop. De litet äldre eleverna 
bjuder på ett blandat program.
Entré: 30:-/vuxna, 10:-/barn, ungdom t.o.m. gymnasiet

Lördag 16 april 14.00 
Majas alfabetssånger
Allsångsföreställning för hela familjen.
Live från Stockholms Konserthus med Kungliga 
Filharmonikerna och årskurs 4 från Adolf Fredriks 
musikskola.
Entré: Barn: 50:- Vuxna: 80:-
Arrangör: Skinnskattebergs Filmförening

Söndag 17 april kl 18:00 Film, 
se  www.biokorpen.se

Måndag 18 april Barnfilmfestival, 
kl. 10.00 och kl. 15.00 www.biokorpen.se 

Tisdag 19 april Barnfilmfestival
kl. 10.00 och kl. 15.00 www.biokorpen.se

Torsdag 21 april Barnfilmfestival
kl 10.00 och kl.15.00  www.biokorpen.se

Söndag 24 april kl 18:00 Film, 
se www.biokorpen.se

Onsdag 27 april kl 19:30 Film, 
se www.biokorpen.se 

Torsdag 28 april kl 19.00 Konsert med Esbjörn 
Hazelius och Johan Hedin 
Två av Sveriges mest etablerade folkmusiker var och 
en för sig. Nu har de bildat en duo för att musicera 
tillsammans.Esbjörn Hazelius på cittern, fiol och gitarr 
och Johan Hedin på nyckelharpa. 
Esbjörn Hazelius har sedan barnsben spelat låtar i sitt 
Skåne och är också en av de stora i Skandinavien på 
Irländsk musik. 
Johan Hedin - en välkänd nyckelharp-spelare som 
blivit förebild för många genom sitt sätt att hantera sitt 
instrument, både i folkmusiksammanhang och klassiskt!
Arr. Kultera med stöd av Ett kulturliv för alla, 
Skinnskattebergs kommun, Västmanlandsmusiken

Förköp: Janssons El 0222-104 60  Entré: 150 kr, 120 kr 
vid förköp, 100 kr för medlemmar i Kultera.

Lördag 30 apr | kl 19.00 Digitalopera, ”Trubaduren” 
av Giuseppe Verdi
David McVicars gripande uppsättning av Verdis 
intensiva drama hade Met-premiär under säsongen 
2008-09. James Levine dirigerar denna återuppsättning, 
med fyra extraordinära sångare i huvudrollerna 
Sondra Radvanovsky, Dolora Zajick, Marcelo Álvarez 
och Dmitri Hvorostovsky - i vad som kan vara 
kompositörens mest melodiskt rika verk.
Biljetter á 180:- bokas på Janssons El, adress se ovan, tel 
0222/104 60 och hämtas ut senast 15 min före sändning 
på Korpen. Ev. resterande biljetter säljs direkt vid 
Korpens entré. Mer info: www.fhp.nu 
Arr: Skinnskattebergs kammarmusikförening med 
stöd av Skinnskattebergs kommun, Statens Kulturråd, 
Västmanlandsmusiken och  Systemair.
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Tillsammans kan vi skapa ett 
bättre Skinnskatteberg! 

 

 

Känner Du  
 

att demokrati är viktigt, 

och att Du vill dela med Dig av Dina 

åsikter, besök då gärna våra 

diskussionsfyllda och roliga 

månadsmöten. 

 
 

  
 

 
 

 

Kontakta gärna någon av oss 

 

carina.sandor@liberal.se 

janne.lejon@telia.com eller 
vanja.leneklint@telia.com eller tel. 41672 
 

 

 

Bli medlem hos oss Du med!  
Vi lovar Dig en rolig och intressant 

tid! 
 

 

www.folkpartiet.se/skinnskatteberg 
 

Medlemsmöte 
4/5 kl. 19:00
i Hedgården
Välkommen!

Är du en av alla unga som har rätt 
att söka de sommarjobb som 

kommunen erbjuder?
Har du en ide som du skulle vilja 

genomföra? 

Har du en ide på ett arrangemang du skulle 
vilja arrangera, något du skulle vilja skapa 
eller bygga, någon aktivitet du är duktig på 
och som du skulle vilja lära ut till andra? 

Då kan du söka Mitt sommarprojekt! 
 

 Så här går det till: 
Gå in på www.ungibergslagen.se där un-
der fliken projekt just nu hittar du informa-
tion om hur du söker detta sommarjobb 
just i Skinnskatteberg.
 
Om du får jobbet så är du garanterad hjälp 
och stöd för att genomföra ditt projekt 
under den tiden du sommarjobbar. 
Dessutom så kommer du att delta på träffar 
med andra unga från hela Bergslagen som 
också deltar i sommarprojektet. 
Tillsammans får ni kunskap och stöd i hur 
ni skall genomföra era projekt.

Frågor och information kontakta:
Annika Hedberg Roth 
annika@ungibergslagen.se  
073-0847671
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Friluftsdag vid Källfallet

Den 22 februari hade årkurs 4-6 från Klockarbergsskolan i Skinnskatteberg en härlig friluftsdag vid 

Källfallet i Riddarhyttan. Vi hade ett vackert väder som bjöd på både sol och snöfall. Eleverna åkte 

slalom, snowboard, längdskidor, pulka och snowracer. För några av eleverna var det första gången 

de provade på att åka slalom, snowboard och längdskidor. Vi grillade korv och njöt av våra 

matsäckar. Vi vill särskilt tacka Ulla Fredriksson som stöd vid liften hela dagen och Kenneth 

Johansson som lånade ut släpkärra så vi fick dit all utrustning. Slutligen vill vi tacka alla föräldrar 

som ställde upp och skjutsade och hjälpte till under dagen.
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ABF och Biblioteket bjuder på Vernissage med

AILA MERILÄINEN

”Medan tiden går”

Den 13/4 kl 18.00 i Biblioteket

Utställningen pågår mellan den 5/4 – 29/4

Öppettider:

Mån: 10 – 17, Tis – Tor: 12 – 19, Fre: 10 – 15

Data 2 – Ordbehandling i Word

Vi erbjuder cirklar för dig som vill öka dina kunskaper inom data. Det

finns fortfarande platser kvar. Kostnad 765 kr (Medlemmar i PRO eller

ABF ansluten handikapporganisation har 30%rabatt).

Sugen på Qigong?

Det finns fortfarande platser kvar!!!

Hör av dig till Britt – Marie Bergvall 070-839 40 44

Expeditionen öppettider:

Tisdagar 10:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00

Tel: 0222-410 70, 0768- 35 32 05 daniela.hassenstein@abf.se, www.v-v.abf.se

Välkommen att delta i vår verksamhet
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Svenska kyrkans kalendarium april 2011
Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling

Sö 3/4 kl.11.00 Högmässa i Heds kyrka, Hans Eric Johansson. Kyrk-lunch i
Hedgården till förmån för Svenska kyrkans internationella arbete.

Ti 5/4 kl.17.30 Ungdomskväll i S:t Davidsgården. Ledare: Marie Blommé.
Fr 8/4 kl.10.00 Babypaket. Tillverkning av startpaket till nyblivna mödrar

i Angola. S:t Davidsgårdens övervån..
Sö 10/4 kl.11.00 Mässa i fastetid i Skinnskattebergs kyrka, Heléne Leijon.

Kyrk-café.
On 13/4 kl.13.00 Korsdrag: En resa till passionsspelen i Oberammergau.

Marianne och Gösta Gustafsson samt Margareta Vallin berättar
och visar bilder. S:t Davidsgården.

Sö 17/4 kl.11.00 Palm-mässa i Skinnskattebergs kyrka, Hans Eric Johansson.
Sopp-lunch till förmån för Svenska kyrkans internationella arbete.

Sö 17/4 kl.18.00 Psalm, sång och palm, i Heds kyrka, Hans Eric Johansson.
S:t Davidskören. Center-kvinnorna ordnar kyrkkaffe

Ti 19/4 kl.16.00 Vardags-mässa i Skinnskattebergs kyrka, Hans Eric Johansson.
To 21/4 kl.14.00 Skärtorsdags-mässa på Hemgården, Marie Blommé.
To 21/4 kl.18.00 Mässa vid skärtorsdag i Skinnskattebergs kyrka, Marie Blommé.
Fr 22/4 kl.11.00 Gudstjänst i stillhet vid korset i Gunnilbo kyrka. Marie Blommé

och Hans Eric Johansson.
Sö 24/4 kl.11.00 Påskfest-mässa i Hed, Hans Eric Johansson och Marie Blommé.

Hedkören och påsk-café.
Sö 24/4 kl.18.00 Vi sjunger om påsk, mässa i nytt ljus. Skinnskattebergs kyrka,

Hans Eric Johansson och Marie Blommé.
Må 25/4 kl.18.00 Mässa- när livet går vidare. Skinnskattebergs kyrka.
On 27/4 kl.13.00 Korsdrag: ”Visor i vårens och livets tecken” med Bo Senter.

S:t Davidsgården.
To 28/4 kl.10.30 Andakt på Klockarbergsgården, Marie Blommé. Glädjekören.
Lö 30/4 kl.19.00 Vid valborgsmäss, Heds kyrka. Elden tänds 20.45.

Aftonbön kl.21.00, Hans Eric Johansson.
Sö 1/5 kl.11.00 Arbetets söndag. Mässa i maj-tid, Skinnskattebergs kyrka.

Bibliska figurer, kyrk-café. Heléne Leijon.
……………………………………………………………………………………………….......

Församlingens präster: Kyrkans Internationella grupp finns vid ICA och Konsum
Kh. Hans Eric Johansson: 0222-336 32 fredagarna 8 april och 15 april kl.13-19.
Komm. Marie Blommé: 0222-336 30 Då finns möjlighet att köpa hembakt bröd och lägga pengar
Komm. Heléne Leijon: 0222-336 33 i insaml.bössan till förmån för Sv.kyrkans internationella arbete.

www.svenskakyrkan.se/skinnskatteberg

Pastors expedition: Öppen varje vardag 10-12
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Lördag 21 maj kl 08.00—11.00

Vi inbjuder er föräldrar att vara med era barn under en
”vanlig skoldag ” förlagd till en lördag.

Vi samlas kl 08.00 vid skolans huvudentré. Under dagen
bedrivs undervisning och Ni är välkomna att delta.

Skolan är öppen så Ni kan också gå runt och titta på
våra lokaler.

Det finns möjlighet till fika i matsalen och för att förhindra att
alla kommer samtidigt delar vi upp oss så här:

kl 08.30 år F-3
kl 09.00 år 4-6
kl 09.30 år 7-9

ÖPPET HUS

Varmt

VÄLKOMNA!

personalen

på


