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0222:an
Kommunstyrelsen
den 4 april 2017  
kl 08.30 i Stora  
sammanträdesrummet,  
kommunhuset 

Välkommen till
Kommunfullmäktige
den 24 april 2017  
kl 18.00 i Sessionssalen,  
kommunhuset 
 
Dagordning annonseras 
på www.skinnskatteberg.se

Kulturriket i Bergslagen

Aktuellt för Skinnskattebergs kommun 
- Årgång 32 Nr 4, april 2017

Skinnskattebergs kommun  
på Facebook

Att tänka på för att förebygga 
brott som sker inomhus

Kontemplationskonsert 
med invigning av konstverk 
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Matsedel vecka 14-18
Klockarbergsskolan
 
Vecka 14. 3/4-9/4 
Måndag: Biff stroganoff & ris. 
Tisdag: Wok med nudlar. 
Onsdag: Panerad fisk remouladsås & potatis. 
Torsdag: Spaghetti & köttfärssås. 
Fredag: Påskmat 
 
Vecka 15. 10/4-16/4 påsklov
 
Vecka 16. 17/4-23/4 
Måndag: Lediga 
Tisdag: Järpar sås grönsaker & potatis. 
Onsdag: Panerad fisk kall sås & potatis. 
Torsdag: Romanasoppa & pannkaka. 
Fredag: Kycklingfilé ugnstekt potatis & bea-sås.
Vecka 17. 24/4-30/4 
Måndag: Nötskavsgryta & ris. (nötkött, lök  
champinjoner). 
Tisdag: Ekologiska köttbullar sås & makaroner. 
Onsdag: Stekt fisk pikantsås & potatis. 
Torsdag: Chili con carne & ris 
Fredag: Kebab med bröd & ris.
Vecka 18. 1/5-7/5 
Måndag: Lediga 
Tisdag: Oxjärpar provencal tomatsås & ris. 
Onsdag: Fiskgratäng & potatismos. 
Torsdag: Soppa & pannkaka. 
Fredag: Kycklingfilé ugnstekt potatis & vitlökssås 

0222:ans redaktion: 
Malin Friback och Gabriel Andersson 
 
Adress:  0222:an, Box 101 
  739 22 Skinnskatteberg 
tfn:  0222 - 451 39 
  0222 - 450 47 
e-post:   0222@skinnskatteberg.se

Ansvarig utgivare:   Kommunchef Nima Poushin

0222:an utkommer med 10 nummer/år och delas ut till  
hushållen. Den finns även att hämta i kommunhusets  
reception,  
på biblioteket 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.

Exempel annonspriser exkl. moms  
Nya annonspriser från 1 januari 2017

  Företag Föreningar 
Halvsida            2160:- 720:-  
Kvartssida         1140:- 420:-  
1/8-dels sida  720:-  300:- 

Format (höjd x bredd) 
Helsida: 233x165  Halvsida, stående: 233x80    
Halvsida, liggande: 113x165  Kvartssida: 113x80

Nya företag / föreningar får en annons (storlek beroende på  
utrymme) gratis i samband med starten.

Nästa manusstopp - den 12 april 
Nästa utdelningsdag - den 2 maj 

Låt stå!

Öppettider 
kommunhuset 
 
Måndag-Torsdag
Maanantai-Torstai
kl. 08:00-12:00, 13:00-16:00
klo. 08:00-12:00, 13:00-16:00 
Fredag
Perjantai
kl. 08:00-12:00
klo. 08:00-12:00 
 
Lunchstängt: 12:00-13:00
Lounas: 12:00-13:00 

Postadress
Postiosoite
Skinnskattebergs kommun 
Box 101 
739 22 Skinnskatteberg 
 
Besöksadress 
Käyntiosoite 
Kyrkvägen 7

Växel/Vaihde 0222 - 450 00 
Fax/Faksi 0222 - 450 90 
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Kommunalrådet har ordet

Carina Sándor (L)
Kommunalråd

Här slog 0222an rekord, 98 
procent av hushållen läser 
informationstidningen.
Under hösten 2016 gjorde Statistiska Centralbyrån 
(SCB) en medborgarundersökning på uppdrag av 
Skinnskattebergs kommun. Sammanlagt deltog 81 
kommuner i undersökningen. Ett slumpmässigt ur-
val på 600 personer i åldrarna 18-84 fick möjlighe-
ten att svara på frågor om kommunens attraktivitet, 
kommunens verksamheter och medborgarens möj-
lighet till inflytande. 41 procent besvarade enkäten. 
Mer information finns på www.skinnskatteberg.se

Det sammanfattande betyget för hur medborgarna 
bedömer Skinnskattebergs kommun som en plats att 
bo och leva på, ligger något lägre jämfört med både 
samtliga kommuner som deltagit i undersökningen 
(136 st. totalt under våren och hösten 2016) och 
jämfört med kommuner i samma storleksklass (färre 
än 10 000 invånare). Frågeområden som kommu-
nens medborgare främst vill förbättra handlar om 
bostäder, kommersiellt utbud och arbetsmöjligheter. 
Det som medborgarna ger bäst betyg på för kom-
munens attraktivitet är tryggheten och kommuni-
kationer, där vi ligger på samma betygsnivå som 
jämförbara kommuner och till och med högre än 
alla kommuner avseende tryggheten.

Skinnskattebergs kommun deltog även i medborgar-
undersökningen våren 2010 och hösten 2013. Resul-
tatet för 2016 avseende kommunens attraktivitet är 
bättre än 2013, men något sämre än 2010.

Hur ser medborgarna i Skinnskattebergs kommun 
på kommunens verksamheter? Det sammanfattande 
betyget visar att vi ligger högre jämfört med snittet 
för alla 136 kommuner, likaså jämfört med kom-
muner i samma storleksklass. Här får vi bra betyg 
främst inom områdena räddningstjänsten, förskolan, 
renhållning- och sophämtning, kultur, äldreomsorg, 

bemötande och tillgänglighet. Sämre ser det ut 
främst för områdena vatten och avlopp samt grund- 
och gymnasieskolan.

Jämfört med medborgarundersökningarna 2010 och 
2013 har vi förbättrat resultaten inom alla kom-
munens verksamheter, förutom gymnasieskolan 
som får samma betyg som 2013 års undersökning 
och något sämre än 2010 samt äldreomsorgen som 
förbättras jämfört med 2013 och hamnar på samma 
nivå som 2010.

Hur ser medborgarna i Skinnskattebergs kommun 
på sitt inflytande i kommunen? Jämfört med snittet 
för övriga kommuner, stora som små, har vi fått ett 
bättre betyg. Generellt visar dock detta område re-
lativt låga betyg för alla kommuner, jämfört med de 
två andra undersökningsområdena, kommunens att-
raktivitet och verksamheter. För Skinnskattebergs 
kommun har ändå resultatet en positiv utveckling 
jämfört med tidigare års undersökningar.

Avslutningsvis. I undersökningen hade kommu-
nen även inkluderat några explicita frågor för just 
Skinnskatteberg, frågor om finskt förvaltningsom-
råde och 0222an, vilka också visar bra resultat. Här 
slog 0222an rekord, 98 procent av hushållen läser 
informationstidningen. Grattis till redaktionen och 
till alla som bidrar med information till tidningen!
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Information
Kulturriket i Bergslagen

Slamtömning i 
Skinnskattebergs 
kommun
Kampanjtömningen för Våren kommer 
att påbörjas vecka 17, 2017. Alla fast-
ighetsägare med slamtömning på våren 
ombeds 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 BS-sanering i Avesta, 
Grabbogatan 10, 774 35  Avesta.
E-post: info@bssanering.se,
tel. 0226-597 70 

Tömningar av slambrunnar utföres enlig 
BS-sanerings egen sammanställd schema.
Tidplanen är satt till vecka 17-23. 

Mindre förskjutning av tidschemat kan fö-
rekomma p.g.a väderleken. Om du inte fått 
tömt två veckor efter ovanstående tidsplan, 
hör av dig snarast. Ring 0226-597 70 och 
tala om att du inte fått ”Kampanjtömning-
en” utförd.

Trevlig vår!

Ändrade 
öppetider  
på Kommunhuset under påsken.
Halvdag torsdag 13/4
Stängt fredag 14/4 och måndag 17/4

Dags att 
deklarera
I mars börjar Skatteverket skicka ut  
deklarationerna.
Vi kan inte längre ta emot deklarationer 
på kommunhuset för vidarebefordring 
till skatteverket. Följ anvinsngarna för att 
skicka in er deklaration som ni får med i 
kuvertet eller läs mer på:
www.skatteverket.se
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Stacken
Familjecentral 
 
En mötesplats för föräldrar och barn, 
0–6 år. Här kan barnen leka, sjunga 
och måla, och föräldrar ges möjlighet 
att träffa andra småbarnsföräldrar. 
Kaffe, te och mjölk till barnen finns till 
självkostnadspris. I övrigt får du ta med 
det som passar till dig och ditt barn.
Vecka 14 och 15 
Påskpyssel
Tisdag  4 April  18 – 21 
HLR  utbildning
Onsdag 5 April 18 – 21 
HLR  utbildning
Torsdag 6 April 14.00 
Besök av familjerådgivningen som kommer 
hit och presenterar sin verksamhet.
Tisdag 18 April 10.30 
Sagostund med Isabelle
Torsdag  20 April 14:00 
Hälsocenter kommer och presenterar sin 
verksamhet
Torsdag 20 april 17.30– 19.30 
Temakväll med Irene: ”Omsorg i sorg” Hur 
tar vi hand om varandra när vi drabbas av 
förluster och sorg?

VÄLKOMNA!

Öppet: Tis, tors: 9.30 - 16.00, tfn. 0222-450 55
Stacken finns i vårdcentralbyggnaden intill BVC

Information
Kulturriket i Bergslagen

Strandskyddet
Strandskyddet är ett generellt skydd som 
gäller vid alla sjöar och vattendrag. Det 
skyddade området är normalt 100 meter 
från strandkanten, både på land och i vat-
tenområdet.

Strandskydd kan dock vara upphävt för ett 
område i en detaljplan om det har funnits 
särskilda skäl.
Inom ett strandskyddat område får till 
exempel inte; 

• Nya byggnader uppföras
• Ändra befintliga byggnader eller deras 

användning så att de inskränker all-
mänhetens tillgång till stränder.

• Utöka sin så kallade privata zon/hem-
fridszon på mark som är tillgänglig för 
allmänheten (genom att till exempel 
ställa ut utemöbler, anlägga gräsmattor 
eller rabatter).

• Grävningsarbeten eller andra förbere-
delsearbeten får inte utföras för bygg-
nader, anläggningar eller anordningar.

• Det är inte tillåtet att vidta åtgärder 
som väsentligt förändrar livsvillkoren 
för djur-eller västarter.

Vill man göra något inom strandskyddat 
område finns möjlighet att söka dispans.

Miljö och byggnadsnämnden 
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Polisen i lokalpolisområde 
Norra Västmanland genom  
kommunpolis Eva Lindberg.   

Under den månad som gått har det 
varit relativt lugnt i kommunen. 
Erfarenheten säger också att det ska 
var lugnt den här tiden på året. 

Jag har tittat på antalet händelserapporter som 
skrivits under den här månaden i år och jämfört 
med samma tid 2016. I år har det varit 65 st och 
förra året 59 st.
En händelserapport skrivs vid varje tillfälle en 
händelse kommer till polisens kännedom. Det är 
regionledningscentralen, RLC, i Västerås som 
upprättar alla händelserapporter. Händelserap-
porterna tillkommer via larm från 112 eller andra 
bevakningsbolag, telefonsamtal eller polispatrul-
ler ute på jobb.

Om du ringer till polisen för att berätta att någon-
ting har hänt eller vill lämna något tips kan du 
vara anonym, men operatören frågar alltid efter 
ditt namn och ett telefonnummer du nås på. Bero-
ende på vilket ärende du har kan det vara av stor 
vikt för polisen att du är nåbar på telefonen.
Vi efterfrågade i förra numret tips gällande inbrot-
tet på skolan. Ingen har hört av sig med någon 
iakttagelse.

Polisen vill att ni alla känner till att tips eller in-
formation som ni lämnar behandlas med sekretess 
från polisens sida. Polisen lämnar ALDRIG ut 
personuppgifter på den/de som lämnat information i 
samband med att vi utför t ex en husrannsakan. Men 
för att kunna jobba vidare i olika ärenden måste be-
slutsfattare känna till vem som står för uppgifterna. 
Vet den som ska fatta beslut var uppgifterna kommer 
ifrån kan åtgärder vidtas som aldrig är möjliga vid 
anonymitet.
Den här perioden har 13 st trafikkontroller upprät-
tats på olika platser i kommunen. Det har bl a gett 
till resultat 2 st misstänkta för rattfylleri/drograttfyl-
leri. De här kontrollerna har skett vid olika tider på 
dygnet.

Polisen har i sin del av medborgarlöftet lovat att vi 
vid minst 2 tillfällen/vecka ska upprätta en 
trafikkontroll.

Att tänka på för att förebygga brott som 
sker inomhus:
- Ha ALLTID ytterdörren låst.
- Förvara inte stora summor pengar hemma.
- Släpp inte in någon okänd eller någon som inte kan 
identifiera sig.
- Begär legitimation.
- Förvara aldrig plånbok/handväska synlig och helst 
inte i hallen nära ytterdörren.
- Inventera dina saker, fotografera, märk
Se över hur du förvarar dina värdesaker.
- Var vaksam om ”släktingar” ringer.
- Banken ringer ALDRIG och frågar om kortnum-
mer, personnummer eller koder!
- Använd tittöga samt dörrspärr/kedja.
- Var KRITISK och VAKSAM. 

Polisen Informerar
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Polisen i lokalpolisområde 
Norra Västmanland genom  
kommunpolis Eva Lindberg.   

Bredband

www.skinnskatteberg.se/bredband

Företag:
Helsida   3840 kr 
Halvsida   2160 kr 
Kvartsida   1140 kr
54x80 mm (1/8 sida) 720 kr
Dubbelnotis  540 kr 
Notis (24,5x37,5 mm) 360 kr

Annonspriser i 0222:an  
från 2017-01-01. Exkl. moms

Föreningar:
Helsida   1140 kr 
Halvsida  720 kr 
Kvartsida  420 kr 
54x80 (1/8 sida) 300 kr 
Dubbelnotis  180 kr 
Notis   120 kr

Abonnemangspriser:
Föreningar och företag har fortfarande möjlighet att abonnera på annonsplats. Dessa nya 
annonstaxor innebär principen 20 % rabatt vid abonnemang och gäller vid beställning av 
antingen 5 eller 10 annonser i följd.
Prisexempel abonnemang företag 
Halvsida 10 nr 17 280 kr 
Kvartsida 5 nr 4560 kr 

Prisexempel abonnemang föreningar
Halvsida 10 nr 5760 kr 
Kvartsida 5 nr 1680 kr

Kontakta redaktionen för frågor eller annonsbokning: 0222@skinnskatteberg.se eller 0222-451 39

Informationsmöte om fiber i 
kommunens södra delar
4 april kl. 18:00 
23 april kl. 15:00
Heds skola

För mer information:
Lennart Lidqvist, 073-140 14 42 
solmyra56@hotmail.com
Åke Bolander, 070-886 68 80
ake.bolander@telia.com

Näringslivsmöte för projektet 
Färna-Stjärnvik-Oti, längst väg 250
6 april kl. 18:00 
Stjärnviks bygdegård

För mer information se stjärnviks bygdegård 
på Facebook.

Håll utkik efter ”bredbands kick-
off i Baggbron-Riddarhyttan nu i 
vår den 27 april kl. 16:30!
Mer information om detta kommer närmare 
på kommunens hemsida och Facebook.
Du kan även kontakta:
Jan Onning, 070-650 41 33, 0222-152 00
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VISSTE DU ATT...

Mielipiteesi on tärkeä!
Tavataan:

Din åsikt är viktig!
Vi ses på:

RÖDA KORSET SKINNSKATTEBERG
SKINNSKATTEBERGIN PUNAINEN RISTI

Fredag  7/4     Kl. 13:00 - 15:00
Fredag 21/4    Kl. 13:00 - 15:00
Perjantai 7/4   Klo. 13:00 - 15:00
Perjantai 21/4 Klo. 13:00 - 15:00

Elina Kallio
Samordnare finskt förvaltningsområde
Suomen kielen hallintoalueen koordinoija

• Varje individ avgör själv om hen tillhör någon eller några av de natio-
nella.  
minoriteterna. Den så kallade SJÄLVIDENTIFIKATIONSPRINCI-
PEN.

• Det finns inte någon exakt statistik på hur många personer det finns av 
varje nationell minoritet då registrering av etnisk tillhörighet som grund 
inte är tillåten i Sverige.

• De nationella minoritetsspråken har under lång tid tappat mark i Sveri-
ge. Allt färre talar språken och bland annat syd och lulesamiskan riske-
rar att helt försvinna.

• Begreppet ”REVITALISERING” innebär att åtgärder vidtas så att ett 
hotat språk kan börja återta mark, bland annat att fler börjar tala det.

Folkets Park 
Skinnskatteberg
Äggletning  
15 april klockan 13:00-15:00 
Folkets Park Skinnskatteberg

Föreningsstämma  
20 april klockan 18:30 med 
sedvanliga handlingar.

Hälsa våren välkommen med oss i 
Folkets Park Skinnskatteberg

Kulturriket i Bergslagen
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VISSTE DU ATT...

Vänsterpartiet är ett feministiskt och grönt socialistiskt parti.

Röstade du på oss i valet 2014 och sympatiserar med 
vänsterpartiet? Kom då med i vår gemenskap och påverka 
politiken i kommunen.

Bli medlem i dag och kom med oss och vrid politiken åt vänster.

www.vansterpartiet.se

Skinnskatteberg

Upplysningar om möten och medlemskap:
Fredrik Skog  070 - 321 86 72
Christine Bagger 070 - 237 02 90
E-post: vansterpartiet.skbg.@gmail.com

inbjuder till bomöte måndagen den 3 april kl. 18.00 i 
föreningslokalen Centralvägen 5.
Vi vill bland annat ha era synpunkter om boendet. Till mötet är både kommunens och 
privatas hyresgäster välkomna!

Vi bjuder på kaffe och bröd.

Lokalen Centralvägen 5 håller öppet fredagar kl. 10.00-12.00 jämna veckor. Tel. 
0222-413 26

Styrlesen



0222:an | www.skinnskatteberg.se10

Välkommen till oss i Centerpartiet! 
 

Vi strävar efter ett hållbart Skinnskatteberg 
Där människor får bestämma mer själva.

Tillsammans kan vi göra skillnad!

För mer info: 
Helena Norrby, 076-119 42 88, 

Ulf Kjellin, 070-617 48 59, 
Sonja Råberg, 073-710 12 36 

Mail: helena.norrby@skinnskatteberg.se

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tillsammans kan vi 
skapa ett bättre 
Skinnskatteberg! 

 
 

Vi vill jobba för en kommun där 
alla kommundelar och alla 

invånare har lika stort värde. Vi 
tror på samverkan för bästa 

möjliga resultat. 
 

 

VÄLKOMMEN 
 till Liberalernas möten! 

 

23 april, kl. 19.00, på              
St Davidsgården 

 

11 maj och sommarfest 18 juni 
 
 

Vi försöker ha våra möten på olika platser 
runt om i vår kommun. Hör gärna av dig, så 

berättar vi mer. Välkommen! 
 
 
 

 
 
 
 

Kontakta gärna någon av oss 
carina.sandor@liberalerna.se 
tobias.jarstorp@gmail.com 
vanja.leneklint@tele2.se 
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Socialdemokraterna  
Skinnskattebergs Arbetarekommun

Socialdemokraterna i Skinnskatteberg 
 önskar alla en fin vår!

Vi svarar gärna på dina frågor: 
Lena Loven Rolén, gruppledare  
070-7287238,  
loven.rolen@telia.com  
 
Aneth Arvidsson, ordförande  
076-8153366,  
aneth_arvidsson@hotmail.com  
 
Besök vår nya hemsida:  
socialdemokraternaskinnskatteberg.word-
press.com

Medlemmar och sympatisörer
 
Välkomna den 10 april kl. 18.30

Plats: Hemgården 

- Tillsammans diskuterar vi vår  
Handlingsplan för 2017-2020

- Information om aktuella kommunal- 
politiska frågor. 

Fika.

Välkomna!

 
Kommande:

1 maj firande

10 maj. Besök av Barn, äldre och  
Handikappminister Åsa Regner

(mer info senare) 
 
Delar du Socialdemokraternas 
grundläggande värderingar om 
Rättvisa, Solidaritet, och Jämlikhet? 
Vill du vara med att påverka utvecklingen i 
Skinnskatteberg?

     Skinnskatteberg

PRO – Aktiviteter i april 2017
Bingo i PRO-Lokalen
kl. 16.00 – 17.30. 5/4, 19/4
Bridge i PRO-Lokalen
Kl. 11.00 – 15.00. 5/4, 12/4
Bowling i Lurbohallen
Kl. 10.00 – 13.00. 6/4, 13/4, 20/4, 27/4
Handarbetsträff i PRO-Lokalen
Kl. 14.00 – 16.00. 4/4, 11/4
Bowlingkväll i Lurbohallen
Fredagen 28/4 kl. 17.00
Medlemsmöte i Hemgården, 
underhållning
Tisdagen 25/4 Kl. 14.00 – 17-00
Loppis i PRO-Lokalen
Lördag 1/4 och 
Söndag 2/4 kl. 10.00 – 15-00

     Skinnskatteberg

Loppis
Bergslagsvägen 5 Skinnskatteberg

Lördagen 1 april kl. 10.00 – 15.00
Söndagen 2 april kl. 10.00 – 15.00

Vill du skänka något till oss så går 
alla intäkter till PRO-Pensionärernas 
fritidsverksamhet

Inlämning av loppisprylar
Torsdagen 30 mars kl. 09.00 – 12.00
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Sö 2/4 kl.11 Gudstjänst i S:t Davidsgården. Marie Blommé  
Sö 2/4 kl.14 Finsk Mässa i S:t Davidsgården. Soile Palmu  
Sö 2/4 kl.18 Mässa i Hedgården. Marie Blommé  
Ti 4/4 kl.14 Språkcafé i S:t Davidsgården 
Ti 4/4 kl.18 Läsecirkel i S:t Davidsgården 
On 5/4 kl.19 Skinnskattebergs syförening träffas i S:t Davidsgården 
Sö 9/4 kl.11 Mässa i Skinnskattebergs kyrka. Heléne Leijon.  
   Glädjekören medverkar 
Må 10/4 kl.14 Heds syförening träffas i Hedgården 
Ti 11/4 kl.14 Språkcafé i S:t Davidsgården 
On 12/4 kl.13 Korsdrag i S:t Davidsgården. Allsköns körmusik med  
   Rönnby stämmorna! under ledning av Jan-Erik Eklund. 
   Musik av Taube, Fröding och många fler. Kaffe, andakt och lotteri 
To 13/4 kl.14 Kyrkträff på Hemgården 
To 13/4 kl.19 Mässa i Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé 
Fr 14/4 kl.11 Gudstjänst i Gunnilbo kyrka. Heléne Leijon 
Lö 15/4 kl.23 Påsknattsmässa i Skinnskattebergs kyrka.  
   Marie Blommé/Heléne Leijon 
Sö 16/4 kl.11 Mässa i Heds kyrka. Marie Blommé. Hedkören medverkar. 
Ti 18/4 kl.12 Sopplunch i Hedgården 
Ti 18/4 kl.14 Språkcafé i S:t Davidsgården 
Sö 23/4 kl.11 Mässa i Skinnskattebergs kyrka 
Må 24/4 kl.14 Heds syförening träffas i Hedgården 
Ti 25/4 kl.14 Språkcafé i S:t Davidsgården 
On 26/4 kl.13 Korsdrag i S:t Davidsgården. Kaffe, andakt och lotteri 
   ”I did it my way” med Frank Sinatra som ledstjärna. 
   Mikael Wretholm och Stefan Appelqvist på piano. 
Sö 30/4 kl.11 Mässa i Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé 
Sö 30/4 kl.19 Valborg i Hed! Med Brasa, tal, sång och korv! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

skinnskatteberg.forsamling@svenskakyrkan.se 
Pastors exp. öppen tisdag, onsdag, 
och torsdag kl 10 – 12   0222 -336 36 
Kyrkoherde Marie Blommé   0222 -336 30 
Komminister Heléne Leijon   070-875 72 87 
Diakon Irene Josefsson   0222 -336 35 
Kyrkogårdsärende   0222 -336 32 
svenskakyrkan.se/skinnskatteberg 

 
Mer om liv och tro 
och söndaens text 

kl.12.30 varje söndag 
 i oktober efter  

kyrkkaffet i 
Skinnskattebergs 

kyrka 

 
 

Svenska kyrkans kalendarium  april 2017 

Jourtelefon på helger till vaktmästare 
0222-336 33 kl:08.00 – 16.30 

Aktuellt i April 2017 
Hopplös och eländig 
Pågår din strapats. 

Jorden är en ständig 
huvudskalleplats. 

Här regera svärden. 
Spikad blev din hand. 
Ej av denna världen 

är ditt fosterland. 
 

För ditt folk du lider. 
Kring ditt kors vi stå. 

Genom alla tider 
skall du hänga så. 

 
- Hjalmar Gullberg 

Månadens Psalm nr 862 

”Fylld av längtan vaknar våren, 
fri från vinterns band. 

Varmt och vänligt rör oss ljuset, 
som en ängels hand. 

Solen smeker värme mot jorden, 
väcker allt till liv 

och för vår skull står hon åter 
i sin blomningstid.” 

Påsken 2017 

Skärtorsdag 13 april, Mässa kl.19  
i Skinnskattebergs kyrka 

Marie Blommé 
 

Långfredag 14 april, Gudstjänst kl.11  
i Gunnilbo kyrka 

Heléne Leijon 
 

Påskafton 15 april Påsknattsmässa kl.23  
i Skinnskattebergs kyrka 

Marie Blommé & Heléne Leijon 
 

Påskdagen 16 april, Mässa kl.11  
i Heds kyrka 

Marie Blommé 
 

Annandag påsk 17 april — En stilla dag  

VALBORG I HED!  
Firas traditionsenligt med brasa, korv, tal 
och körsång av Hedkören. 
Vi börjar klockan 19! Elden tänds 20.30 

Varmt välkomna att fira in våren i Hed! 

Korsdrag våren 2017 
12/4 - Allsköns körmusik med Rönnby stämmorna  
under ledning av Jan-Erik Eklund.  
26/4 - ”I did it my way” med Frank Sinatra som  
ledstjärna. Mikael Wretholm och Stefan Appelqvist på 
piano. Som alltid; Kaffe, andakt och lotteri 

I mitten av April börjar vårplanteringen!  
Det kommer att planteras penseér.  
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April

Dagsaktuell information finns på: www.skinnskatteberg.se och www.kulturhusetkorpen.se 

Söndag 2 april 15.00 Kontemplationskonsert 
med invigning av två nya konstverk.
Kulturhuset har nyligen begåvats med två 
nya konstverk; en stor väv med motiv från 
Mexiko av Göran Nilsson och ”ordlaren” 
Magnus Lönns 14 ordkonstverk ur serien 
”Undrien” som förra året visades på kultur-
huset. Vi får först av allt en introduktion till 
dessa verk av bl a Anders Nyhlén från Gal-
leri Astley som har medverkat till donationen 
av GN:s vackra väv som ska sitta som en 
kontemplationsbild att vila ögonen på under 
konserterna i Korpen. 
Därefter konserten:
I vår alltmer hektiska tid kan det vara skönt 
att hämta andan och drömma sig bort. Följ 
med på en musikalisk resa i nuet med musik 
skapad i stunden. Musik som finns här och nu 
för att aldrig återkomma. Vi ligger ner eller 
lutar oss tillbaka  och drömmer oss bort.

För musiken står: 
Jörgen Paulsson, sopransaxofon. Hans 
lyriska spel har hörts i många sammanhang, 
till exempel på konserter och inspelningar 
med sångerskan Lina Adolphson. Jan-Olof 
Jonsson, gitarr, var senast synlig här i före-
ställningen Myggjagare och näbbstövlar. En 
gitarrist med en väldig genrebredd! Gus-
tav Jonsson, percussion. Ung, synnerligen 
lyhörd slagverkare med rötter i Skinnskatte-
berg. Har studerat på Karlfeldtsgymnasiets 
musiklinje och vid Bergslagens folkhögskola. 

Entré:  120:- medlemmar i Kultera 100:- 
Skolungdom går gratis.
Fikaservering i pausen. 

Söndag 2 april 18.00  
Film 
Se www.kulturhusetkorpen.se 

Torsdag 6 april 18.00 
Kulturkväll med kulturskolans elever
Kulturskolans elever, lärare och kanske en och 
annan gäst bjuder in till en föreställning i den 
annalkande vårens tid. Musik, dans, teater och 
film i en salig blandning! Fri entré.
Arr: Kulturskolan Korpen

Söndag 9 april 18.00 
Film 
Se www.kulturhusetkorpen.se 

Onsdag 12 april 19.30 
Film 
Se www.kulturhusetkorpen.se

Söndag 16 april 18.00 
Film 
Se www.kulturhusetkorpen.se 

Söndag 23 april 18.00 
Film  
Se www.kulturhusetkorpen.se 
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Det händer i april
B

IBLIO
TEKET

Evenemang
Sagostund på biblioteket
8/4 kl. 11:00
Somalisk-svensk sagostund med Ubah 
och Isabelle

Pappersvikning
10/4 kl. 13:00-16:00 
Västmanlands Läns Hemslöjdsförbund 
kommer och har pappersvikning.

Sagostund på Stacken
18/4 kl. 10:30
En saga om Ture

Teater
Rätt som det är
18/4 kl. 10:00
Spelas för förskoleklasserna.
På Korpen

Stick- och sycafé
Varje torsdag kl. 10:00-11:30
Kom och få hjälp, inspiration eller 
bara en trevlig handarbetsstund.
Fika till självkostnadspris
OBS! Ny tid

Språkcafé
Varje onsdag kl. 10:00-12:00
Konversation på svenska för 
nyanlända.
OBS! Ny tid

Läsfrämjande generationsmö-
ten i förskolan
Tycker du om litteratur och läsande? 
Vill du dela med dig av din tid?
Riksföreningen ”Allas barnbarn” arbe-
tar för läsfrämjande generationsmöten 
i förskolan. Vi vill nu starta verksam-
heten i Skinnskatteberg.
Vare sig du är pensionär eller bara har 
tid att dela med dig av, bli en  

sagoberättare tillsammans med biblio-
teket och Allas barnbarn.
Läs mer: www.allasbarnbarn.se
Är du intresserad eller har frågor kon-
takta Isabelle Bede 0222-451 57, mejl: 
isabelle.bede@skinnskatteberg.se

Utställning 
Akvareller med lust..
1/4 - 29/4
Konstnär Eija K. Saho
Eija är utbildad konstnär och grafiker, 
i Stockholm, men är uppvuxen och har 
gått sin hela skolgång på Centralskolan 
i Skinnskatteberg, Nu återvänder Eija 
till Skinnskattebergs bibliotek  med en 
härlig vår utställning,  Lust till livet, 
färgglada akvareller med vårkänslor.
 Konstnären finns på plats under  
öppningsdagen 1/4. Vi bjuder på 
förfriskningar och tilltugg.
Välkomna! 

Ändrade öppettider i påsk:
Torsdag 13/4 10:00-13:00
Fredag 14/4 Stängt
Lördag 15/4 Stängt
Måndag 17/4 Stängt

Våra ordinarie 
öppettider:
Måndag 12:00-18:00
Tisdag  12:00-18:00
Onsdag 12:00-18:00
Torsdag 12:00-18:00
Fredag  10:00-15:00
Lördag 10:00-14:00

Välkommen in , nu även 
på lördagar!!
Anders, Isabelle, Karin , 
Lill , Maria, Marlene och 
Adam
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Kulturriket i Bergslagen

Värmepumpar &  
Elinstallationer

070-617 48 59 • www.kjellins.se


