
0222:an
www.skinnskatteberg.se

Aktuellt för Skinnskattebergs kommun - Årgång 25, Nr 10, December 2009

Glöm inte bort att anmäla ert lag 
till Mellandaxcupen.

Sidan 7

Ur detta nummer: 
 
* Jul på Vätterbo  sid. 7 
* Körstämman  sid. 8 
* Evenemang på Korpen sid. 10 
* Från biblioteket  sid. 12 
*Öppet hus i Riddarhyttan sid. 16 
*Filmföreningen  sid. 13 

Nya busstider 
från den 13/12

Läs mer på
Sidan 4En halvtidsrapport från skolan

Sidan 9

Kommunfullmäktige
sammanträder
Måndag 14/12
Klockan 18.00  

på Korpen
Lyssna på sammanträdet live via 

www.skinnskatteberg.se

i Bysala Hembygdsgård

lördagen den 9  januari kl 14.00

Dans & Lekar 
Kaffeservering

alla varmt välkomna!

Julfest 

Bosse Eriksson är ny rektor i 
Skinnskatteberg
Bo är från Västerås men bor i Kolbäck sedan länge. På 
fritiden snickrar han gärna eller tar en tur på golfbanan. 
Ett annat stort intresse är idrott. Bo tycker det är spän-
nande att börja i en ”ny” kommun efter 37 år i Hall-
stahammars kommun där han de senaste 13 åren varit 
rektor. Han har även jobbat som idrottslärare och matte-
lärare samt ideellt i ca 15 år inom ungdoms-/juniorfotboll 
i Kolbäck och Hallstahammar. Bo har varit politiskt aktiv 
under 2 mandatperioder i Hallstahammars kommun, bl.a. 
som ordförande i fritidsnämnden. Han är även legitime-
rad kiropraktor. Bo föredrar lagarbete och använder sig 
väldigt gärna av dialog och kommunikation i sitt ledar-
skap.

Bo hoppas att kunna tillföra mycket gott till både sko-
lan men även till kommunen som helhet. Han började 
sin tjänst den 2 november och kommer att jobba 80%. 
Till sin hjälp kommer han bla att ha Ylva Åkerberg som 
biträdande rektor.
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0222:ans redaktion:

Redaktör:  Anders Pettersson 
Redaktionsråd: Marie Wennerström,     
                          Marlene Carlsson   

Adress:  0222:an, Box 101 
  739 22 Skinnskatteberg 
tfn:  0222 / 450 05 
fax:  0222 / 411 92 
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.

Nästa manusstopp:  Den 11 december
Utgivningsdatum:  Den 30 december

Gordons 
webbtips

Skolans matsedel vecka 49-51

Vecka 49.
Måndag: Köttfärslimpa sås grönsaker & po-
tatis.
Tisdag: Rotmos & köttkorv.
Onsdag:Fiskgratäng & potatis.
Torsdag: Köttsoppa & pannkaka.
Fredag: Kinagryta med ris.

Vecka 50.
Måndag: Kycklingnuggets sötsur sås & ris.
Tisdag: Grekiska färsbiffar tzatziki & pasta.
Onsdag: Panerad fisk pikantsås & potatis.
Torsdag: Korv stroganoff & ris.
Fredag: Risgrynsgröt & skinksmörgås

Vecka 51.
Måndag: Köttbullar & makaroner
Tisdag: Kyckling & potatisgratäng.
Onsdag: Västerhavsfisk örtsås & potatis.
Torsdag: Jultallrik.
Fredag: Avslutning. Ingen mat till skolelever.

Kom och fira lucia i 
Karmansbo Smedja
Lördagen den 
12 december
med 600 värmeljus och
Luciatåg med
Folkhögskolans
Musikelever kl 16.00.

Försäljning från lokala hantverkare i 
Kolhuset där vi också
serverar glögg och kaffe med dopp
mellan kl. 13 - 17

Välkommen 
önskar Hembygdsföreningen 

Karmansbo bruksmiljö

För er som ännu inte upptäckt denna fina sida
www.ferna.se

Lite ovant är det, att börja ”julpyssla” redan i 
mitten av november. I vanliga fall är det rena 
turen om man kommer ihåg stjärnan i fönstret 
lagom till julafton. Det har liksom inte samma 
magi när inga ungar längre finns hemma det 
här med julen, vilket är lite tråkigt.
 Men det är ju tur att det finns så mycket eve-
nemang i kommunen att  besöka, så att även en 
Ebenezer Scrooge kan få lite stämning, konser-
terna tänker i alla fall inte jag missa. 
Vi kanske ses på nån av dem.
/red.

O=V=O
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Aktivitetskalender
December

15/11-22/12 Utställning Galleri Astley
Sigvard Olsson Målningar

2 IOGT-NTO sjunger julsånger hos
Leneklints. Välkommen !

2 Aerobics varje onsdag kl. 19-20 i 
gymnastiksalen. Skinnskattebergs
gymnastikförening

2 Korsdrag i St Davidsgården. ”Ord och lite 
visor” Bo Senter med sin gitarr. kl. 13.00

3 Musikteaterföreställning ”Jag är här nu”
kl. 10.00 i Korpen. Ett samarbete mellan bibliotek/
skola

4 Bowling After Work i Lurbohallen. 
Från kl. 17.00

5 Jul på Vätterbo kl. 9-13

5 Julkonsert Jul- och adventsmusik i Skinn-
skattebergs kyrka. kl. 18.00. Ett Samarbete mellan 
Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling 
och Kulturskolan.

6  Film Fr. 11 år kl. 15.00 i Korpen
se www.biokorpen.se för mer info.

6 Film Fr. 15 år kl. 18.00 i Korpen
se www.biokorpen.se för mer info.

7 Gympa varje måndag kl. 19-20 i gymnas-
tiksalen. Skinnskattebergs gymnastikförening.

7 Barnkören 
från ca 6 år (du bör kunna läsa lite). Måndagar 
14.00-15.00 i S:t Davidsgården
7 Ungdomskören
kl  17.30-18.30 Varje måndag
7 Måndagskören  
Kör för dej från 15 år som gillar pop, rock och gos-
pel! Vi bjuder på fika. Kl. 19 varje måndag

8 Månadsmöte Folkpartiet har månadsmöte 
kl. 18.30 i St Davidsgården.

8 Månadsmöte Bysala hembygdsförening 
har månadsmöte kl. 19.00 i Bysala hembygdsgård

9 Luciafirande på Stacken kl. 11.00

10 Månadsmöte Alliansen har månadsmöte 
kl. 18.30 i Galleri Astley

12 Luciafirande i Karmansbo smedja. 
Kl. 13-17 Luciatåg kl. 16.00

12 Öppet hus Riddarhyttans Allaktivitetshus 
firar kick-off. kl. 14-16

13 Luciafirande i Skinnskattebergs kyrka.
Traditionellt luciafirande kl. 18.00

14 Kommunfullmäktige sammanträder.
kl. 18.00 i Korpen. Lyssna live på
www.skinnskatteberg.se

14 Utställning Illustration & Fantasi
Centralskolans elever ställer ut arbeten under hand-
ledning av Ewa Wikström. Utställningen pågår till 
den 31 januari på biblioteket

16 Korsdrag i St Davidsgården. ”Sjung i ju-
letid” Sven-Eric och Elizabeth Skattäng spelar och 
sjunger advents- och julsånger. kl. 13.00

16 Medlemsmöte Socialdemokraterna i Skinn-
skatteberg. kl. 19.00 på St Davidsgården. se annons 
sid. 7

20 Öppet hus i Grafikverkstan på Galleri 
Astley. kl. 11-17. Vad är grafik ?
Se hur man trycker ett grafiskt blad och prova själv.
Linoleumtryck och Potatistryck för barnen.
Dumparnas Julparad.

20 Julkonsert i Heds kyrka. kl 18.00
Susanne Bågenfeldt med gäster

20 Film Från 7 år kl.18.00 i korpen.
se www.biokorpen.se för mer info.

27 Film Repris från den 6/12

 Januari
8-9 Mellandaxcupen i innebandy
Sporthallen Skinnskatteberg. 
Sista anmälningsdatum 091220. 
Arr. Knäppmora AIK

9 Julfest i Bysala Hembygdsgård
Dans, lekar och kaffeservering kl. 14.00
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      VI FINNS !!!

För dig med psykisk ohälsa, drog, alkohol eller 
läkemedelsmissbruk!!!

Behöver du stöttning, peppning eller bara 
någon som lyssnar?

Ring, maila eller kom och besök oss på Köpingsv. 16, bredvid ingången till STURE 
(Allaktivitetshuset)

Måndag: 14. 00 – 17. 00 (jämna veckor stängt)
Torsdag: 13. 00 – 16. 00 
Fredag: 14. 00 – 17. 00

Vi är absolut inga myndighets personer !!!

Ombud Skinnskatteberg
Daniela Hassenstein

daniela.hassenstein@rfhl.se
0768 – 35 32 05

Ombud Fagersta
Simone Lundh

simone.lundh@rfhl.se
0730 – 39 29 64

www.rfhl.se

Sponsrad av: Livskraft i Bergslagen Norberg, Maria Eriksson 0705 – 35 03 08

Nya turlistor från 
den 13 december

Från och med den 13 december kommer nya turlis-
tor att gälla för VL-trafiken i kommunen och länet. 
Vi i kommunledningen har förhandlat fram några 
ytterligare turer som inte fanns med i det första 
förslaget till tidtabell som funnits ute på remiss och 
som en del medborgare har reagerat på. 

Komplett turlista kommer, att förutom i tryckt 
form, finnas på VL:s hemsida, kommunens hemsida 
samt dessutom finnas med i de webbaserade 
sökfunktioner som finns att tillgå.

De turer som tillkommer utöver grundförslaget 
fr o m 13 december är följande

Linje 56
fr Färna till Skinnskatteberg kl 7.25
 med anslutning till Fagersta, måndag-fredag.
fr Skinnskatteberg till Färna kl 16.45 
med anslutning från Fagersta och anslutning mot 
Bernshammar i Färna,  måndag-fredag.

Linje 81
Fr Riddarhyttan till Skinnskatteberg kl 6.00 
med anslutning till Fagersta/Köping, måndag-
fredag. 
Fr Riddarhyttan till Skinnskatteberg kl 12.00 
med anslutning till Fagersta/Köping, måndag-
fredag. 

Samtliga dessa 4 turer blir anropsstyrda.

Kommunen har budgeterat 1.630.000:- för år 2010 
för ”våra egna” linjer: 56, 81, 83.
Ovanstående utökning ryms inom denna ram.
Stomlinjetrafiken, dvs linje 500 betalas via Lands-
tingsskatten.

Lars Andersson    Kommunstyrelsens Ordförande 
Leena Berglund   Kommunchef
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Ni kan betala med
bankkort i butiken!

GÅRDSFRUN I SKINNSBERG

GÅRDSBUTIK, LANTBRUK OCH LOPPIS

Lammkött från egen gård nu i frysarna! 110 kr/kg

Vi kan ta hem allt till din hund och katt på be-
ställning.

E-post:
info@gardsfrun.dinstudio.se

Hemsida:
www.gardsfrun.dinstudio.se

Gårdsfrun i Skinnsberg
Rönningen 9
739 91 Skinnskatteberg
Telefon: 0222-413 11
Fax: 0222-413 11

Julklapps Tips!
Lammskinn

Från egna lamm. Tvättbara skinn. Pris från 1000 kr/st.

Sortiment finns nu i butiken!

Rönningen ligger utanför Skinnskatteberg vid Systemair. Sväng in vid
skylten Rönningen 1 och åk 1 km så kommer ni till gården.

Spån och torvströ
hittar ni här till era
djur !
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Stacken Familjecentral
Familjecentralen är en mötesplats för 
föräldrar och barn, 0-6 år.
Här kan barnen leka, sjunga, måla och 
föräldrar ges möjlighet att träffa andra 
småbarnsföräldrar.
Kaffe, te och dryck till barnen finns att 
köpa till självkostnadspris. I övrigt får 
du ta med det som passar till dig och ditt 
barn.
Öppettider
Tis. kl. 8.30 - 16.00
 kl. 13.00 - 16.00 Babyöppet 0-2år
Ons. kl. 8.30 - 16.00
Fre. kl. 8.30 - 15.00

Pyssel och pepparkaksbak
Under december månad

Luciafirande
Onsdag den 9 december kl. 11.00
Vi sjunger luciasånger.
Det finns gröt och skinksmörgås att köpa.

Tisdag den 22 december har vi öppet 
sista dagen innan jul. Vi öppnar igen 
tisdag den 12 januari.

Välkomna!

Familjestödjare
Är du småbarnsfö-
rälder 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 familje-
stödjare. Du kan också 
ta kontakt med mig när 
jag är på Stacken. 
Jag har tystnadsplikt. 

Anna Öberg  
0222 - 450 76    

Ska du hyra festlokal?
Då är Finska föreningen rätt plats!

Plats för 40 personer, fullt utrustat kök mm.
Kontakta Erkki

Telefon 070-2345943, 0222-10995

Lokalen bemannad:  Måndagar  kl. 18-20
                                Tisdagar kl. 12-15 

Centralv. 4B
2 rok, 58,9 kvm
I mycket fint skick
Hyra 3 716 kr/mån
Ledig from 09-12-01

Bergslagsv. 3A
2 rok, 64,4 kvm
I mycket fint skick
Hyra 4 049 kr/mån
Ledig from 09-02-01

Bergslagsv. 3A
3 rok, 80,5 kvm
I mycket fint skick
Hyra 4 453 kr/mån
Ledig from 09-02-01

Ring för mer information 
VS-Hus AB 

Tel 021-38 14 50
vardagar  08.00-16.30

www.vs-hus.se 

SKINNSKATTEBERG

Du som är intresserad av 
Röda Korsets verksamhet 
är välkommen att delta i 
arbetet. 

Vi behöver personer till styrelsen.
Kontakta Anna-Karin Söderberg

0222-106 21

Pias städ och alltjänst
Ditt lokala städföretag och alltjänst i 

Skinnskatteberg

Jag erbjuder Er hjälp i hemmet till ett bra 
pris från 162,50 kr/tim. efter rot avdrag.
• Vecko/månadsstädning. 
• Fönsterputs. 
• Matt/möbelvätt (i hemmet).
• Flytthjälp/städning.

Har ni andra behov av hjälp så kan vi säkert 
lösa det med.
Finns det önskemål om Snöröjning, kontakta 
mej vid interesse.
Kör även möbler/avfall till 
sopstationen.

Ring Pia Laurell 8-16
070-238 12 56
Puhutaan Suomea!
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Mellandaxscupen 8-9 januari 2010
i Sporthallen i Skinnskatteberg

Nu är det dags att anmäla sig! 
Mellandaxcupen firar 30-års-jubileum 2010!
Detta kommer att firas lite extra under de två turneringdagarna.
Som vanligt är det 16 herrlag, uppdelat på 8 Elit- och 8 Amatörlag, tävlings-
ledningen avgör i vilken klass lagen hamnar, och 8 Damlag.

Anmälan ska vara tävlingsledningen tillhanda senast 09-12-20

Vid frågor mm, kontakta
Peter Vesterström 070-279 53 24 eller
Thomas Andersson 070-310 40 84

Anmälan ska innehålla: Namnet på laget, laguppställning, ”laglåt” och en kontaktperson med mejl-adress 
och telefonnummer. Max 10 spelare inklusive målvakt.
Anmälningsavgiften är 500:-/lag, fjolårets segrare deltar utan avgift. Först till kvarn gäller.

Anmälan via hemsidan www.knappmora.se där det även finns mer info

Segerbankett kommer givetvis hållas, ny festplats, nytt tema! 
Mer info kommer.

God Jul och Gott Nytt År önskar Knäppmora AIK

 

Dax igen för jul på Vätterbo

Lördag 5/12 kl. 9.00-13.00
Hantverkare
Affärsidkare

Godis
Korv

och mycket annat
Öppet i butiken samt serveringen.

Välkomna!

Socialdemokraterna
 i Skinnskatteberg inbjuder till 

Medlemsmöte!

Onsdagen den 16 december kl 19.00
Plats: S:t Davidsgården

* Åsa Eriksson, Norberg rapporterar  
 från partikongressen
* Aktuella politiska frågor
* Fika

Sympatisörer samt nya och gamla medlemmar är 
välkomna!
Styrelsen
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i Skinnskatteberg är tillbaka!
Boka 18-20 juni 2010 redan nu.

KörStämman

Läs mer på www.korstamma.se eller kontakta Studieförbundet 
Bilda på 0222-410 80 eller korkansliet@bilda.nu. 

Varmt Välkommen!
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Ny Skola – Nya Möjligheter
Efter en intensiv höst med många utmaningar närmar vi oss nu ”halvtid” i vårt nystatade projekt Ny Skola 
– Nya Möjligheter. Mycket har hänt under terminen. Här nedan finner Ni en liten sammanfattning över var 
vi är idag.

Efter en ganska turbulent vår med många åsikter om skolan gjordes från politiskt håll en rejäl undersök-
ning av skolan. Man intervjuade skolledning, personal, elever och föräldrar för att söka skapa en helhets-
bild av skolans verksamhet. Vad var det som fungerade bra respektive mindre bra? Man tog även kontakt 
med professor Bert Stålhammar från Örebro. Efter att ha pekat ut ett antal utvecklingsområden lämnade 
man uppdraget åt verksamhetsansvariga att föra denna utveckling framåt.

Terminsstarten inleddes med en hel utbildnings samt motivationsvecka för personalen på skolan. Veckan 
innehöll teambuilding, föreläsning med Bert Stålhammar samt en utbildning i Project Charlie. Syftet med 
denna vecka var att skapa motivation samt samstämmighet. Vi pratade mycket om att skolan är en arbets-
plats där alla har rätt att trivas och känna sig trygga. Nu är det slut med att vi har olika regler och synsätt 
– Nu har vi gemensamma regler och förhållningssätt från F-klass till år 9. Nu pratar vi inte längre om 
varandra, utan med varandra. Inom skolan ger vi uppåtpuffar och inga nedåtpuffar! 

Utvecklingsarbetet har haft mycket fokus på personalen under hösten och vikten av att dra åt samma håll. 
För att stimulera och utbilda personalen i detta tänk har Bert Stålhammar planerat en föreläsningsserie 
som kommer att pågå under hela läsåret. Den sista torsdagen varje månad kommer kända pedagoger till 
Korpen för att först föreläsa för skolans personal för att därefter på kvällen (18:30-20.00) föreläsa för 
allmänheten. Dessa kvällsföreställningar är gratis, så passa på! Föreläsningarna har varit mycket specifikt 
inriktade mot vår problematik och våra utvecklingsområden. Efter föreläsningarna har arbetslagen arbetat 
vidare med frågor och diskussioner som rört föreläsningarna. Utvärderingar har gjorts varje månad för att 
se hur arbetet fortskridit.

För att summera utvecklingen så upplever alla att det skett en stor förändring inom skolan. Vi har sänkt 
ribban för vad vi tolererar i skolan vad gäller ordning och reda. Vi har fått en större samsyn angående våra 
regler och upprätthållandet av dessa, även fast vi inte är i hamn än. Personalen har fått ett verktyg i Project 
Charlie att arbeta förebyggande med elever mot kränkande behandling. Vi har rastvakter ute alla raster. 

Inför vårterminen så skall vi höja skolutvecklingsarbetet ett snäpp och börja involvera elever mer. En pla-
nering för att skapa liknande föreläsningsserier för de äldre eleverna är nu i planeringsskedet. 

Utvecklingen fortsätter framåt, sakta men säkert. Vi är som sagt inte i mål än, men vi kämpar vidare och 
har enormt kul på vägen….

Tack alla ni därute för ett enormt stöd.  Tillsammans gör vi skillnad! 

Vid pennan, Ylva Åkerberg bitr. rektor Centralskolan 
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Det händer 
på Kulturhuset Korpen i 

december 2009

Onsdag 2 december kl 19.30 Film fr 15 år.  
Arr: Skinnskattebergs FilmFörening-SFF med 
stöd av Skinnskattebergs kommun. Information 
om filmtitlar finns på biblioteket, på Korpen och 
på www.biokorpen.se, du skapar din egen inlogg-
ning som du kan spara för att komma direkt till 
medlemssidorna nästa gång du besöker hemsidan.

Söndag 6 december kl 15.00  
Matinéfilm, från 11 år.

Söndag 6 december kl 18.00  Film fr. 15 år. 
.  Arr: Skinnskattebergs FilmFörening-SFF med 
stöd av Skinnskattebergs kommun. Information 
om filmtitlar finns på biblioteket, på Korpen och 
på www.biokorpen.se, du skapar din egen inlogg-
ning som du kan spara för att komma direkt till 
medlemssidorna nästa gång du besöker hemsidan.

Måndag 14 december kl  18.00
Kommunfullmäktige sammanträder.
Tid och ärendelista, se www.skinnskatteberg.se 

Söndag 20 december kl 18.00 Film fr. 7 år.
  Arr: Skinnskattebergs FilmFörening-SFF med 
stöd av Skinnskattebergs kommun. Information 
om filmtitlar finns på biblioteket, på Korpen och 
på www.biokorpen.se, du skapar din egen inlogg-
ning som du kan spara för att komma direkt till 
medlemssidorna nästa gång du besöker hemsidan.

Söndag 27 december kl 15.00
Repris av filmen från den 6/12. 
Se www.biokorpen.se för mer info

Söndag 27 december kl 18.00
Repris av filmen från den 6/12. 
Se www.biokorpen.se för mer info

  Livet är en kullerbytta!
 
Det var en gång en rektor som skulle hålla tal för sina 
elever. Det var i slutet av terminen, alla var ivriga att 
få gå på lov. 
 
Rektorn hade funderat länge och väl över vad hon 
skulle säga för att hålla dem vakna under hela talet. 
Vad skulle hon sprida för budskap inför det kom-
mande jullovet? Hon tänkte tveksamt att hon skulle 
kunna dela ut fasansfulla förmaningar om de faror 
som lockar oförsiktiga tonåringar under jullovet.

Rektorn drog sig till minnes hur det var att vara tonår-
ing och fick nästan skrämselhicka. Hon tänkte oroligt 
på alla de risker som tas, på mopedhjälmar som glöms 
bort och på allt sådant som kan hända en ung män-
niska på väg ut i livet.  
 
Kanske borde hon i sitt tal också nämna hur viktigt 
det är att inte glömma bort alla de läxor man lärt sig 
under året som gått. Hon funderade till och med på att 
servera moralkakor om sex och alkohol.  
 
Rektorn funderade och funderade. Innerst inne trodde 
hon snarare att allt detta skulle få eleverna att slumra 
till i stolarna. Istället bestämde hon sig för att det 
skulle vara mycket trevligare att berätta för eleverna 
att hon hade inhandlat flera kassar med glasstårtor in-
för avslutningen, och att dessa nu fanns gömda under 
katedern redo att serveras så snart talet var över. 
 
Hon tvekade dock fortfarande, eftersom detta skulle 
vara att ljuga, och sådant bör en rektor undvika. Rek-
torn suckade, och fick då en fantastisk uppenbarelse. 
 
Nu visste hon plötsligt vad det vintriga budskapet 
skulle vara. Hon vände sig mot sina församlade elever, 
slog ut med händerna, som om hon ville ta hela lyss-
narskaran i sin famn, drog ett djupt andetag som fyllde 
hennes lungor med kall vinterluft och utbrast:  
 
”Livet är som en kullerbytta. Ena sekunden har man 
huvudet mellan knäna, i nästa stund är det uppe i luf-
ten igen. Huvudsaken är att man alltid hamnar på rätt 
köl, och att man njuter av det som sker, utan att skada 
sig själv eller andra. Jag önskar att ni får vakna lyck-
liga varje morgon och se snön gnistra i solskenet. Njut 
av den tid vi har framför oss. Ta hand om er själva, 
och ta hand om varandra. Må bra och tillåt er att se 
livet som det är – en underbar plats där allt kan hända. 
Ha ett underbart jullov allihop!” 
 
Tack för den här terminen! 

Ylva Åkerberg, bitr. rektor Centralskolan
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Flyttar till 
CENTRUM

 i större lokaler

Öppettider
Onsdag • Torsdag • Fredag

kl. 12 – 18

Fr.o.m. 29/11 – 23/12

Lampor 20 – 50 %
– så långt lagret räcker!

Välkommen in!
0222 - 322 77  •  0730 - 98 04 28

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

Om snö finns är våra öppettider: 
Lördagar och söndagar 10.00-16.00

Onsdagskvällar 18.00-21.00
Jullov och februarilov 10.00-16.00

Liftkortspriser: Dag = 50 kr, Säsong =300 kr
Backen kan även hyras. Telefonsvarare 0222-135 85 eller 0222-133 30

Välkomna till skidbacken!
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Foto: Steve Henriksson

Kaffe med hembakat bröd och goda  
smörgåsar serveras.

Många julklappstips på hantverksborden!  
Förse dig med en god bok till mörka vinter-

kvällar från våra välfyllda hyllor med antikva-
riska böcker. Även litteratur och videofilmer 

om svenska och utländska järnvägar finns på 
hyllorna.

Varmt välkomna till oss och
kaminernas brasvärme

Öppettider i advent: 
lördagar kl. 10-16 
söndagar kl. 11-17

Lokstallet 1093 
Riddarhyttan

Liensvägen 2 Riddarhyttan. Tfn 0222 - 132 33

Biblioteket informerar

Efter nästan 7 år slutar jag min anställning vid  bib-
lioteket i Skinnskatteberg.
Det har varit ett jätteroligt arbete som jag verkligen 
har trivts med.
Alla trevliga låntagare som jag har mött under de 
här åren kommer jag att sakna. Även skolpersonal 
och elever. Sist men inte minst mina arbetskamra-
ter och chef, Ingegerd, Isabelle, Anders, Adam och 
Staffan.
Tack för mig och GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

Christina Ericsson

Utställning
Illustration & Fantasi

14 december-31 januari
Centralskolans elever ställer ut arbeten under 

handledning av Ewa Wikström

Musikteaterföreställning 
Jag är här nu!

3 december kl 10 i Korpen
I samarbete skola/bibliotek åk 3-6

Läsglädje – Berättarlust
Projektet fortsätter i åk 5, med fler besök och 
skrivövningar tillsammans med författaren

 Katarina Kuick.

ÖPPET HUS
Lördag 12 december

klockan 14 – 16

Nu är det dags för 
kick-off och detta firas med aktiviteter 

och kakbuffé!

Alla är hjärtligt välkomna, 
stora som små!

Info: 0768-10 90 15

Bibliotekets öppettider under jul och 
nyårshelgen

21/12    9.00 - 17.00
22/12    9.00 - 17.00
23/12    9.00 - 15.00
24/12-27/12    stängt

28/12    9.00 - 17.00
29/12    9.00 - 17.00
30/12    9.00 - 15.00
31/12-3/1       stängt
6/1                 stängt

From 4/1 2010 har biblioteket nya öppettider:
Mån, Ons    9.00 - 17.00
Tis, Tors    13.00 - 17.00
Fre              9.00 - 15.00

Vi på biblioteket vill tacka Christina för den tid som 
har varit och önskar henne lycka till i framtiden
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Om vårt Kommunalråd  

I Skinnskatteberg är kommunalrådet den enda heltidsar-
voderade politikern. Kommunalrådet har sin arbetsplats i 
kommunhuset. Lars Andersson är kommunalråd - tillika 
kommunstyrelsens ordförande.

Lars har det övergripande  
politiska ansvaret för  
kommunens angelägenheter  
och svarar även för sam- 
verkan med andra kommu- 
ner samt med regionala och  
statliga organ.

Kontakt: Telefon: 0222-451 93
Epost: lars.andersson@skinnskatteberg.se  

Politiska uppdrag:
- Ledamot av Kommunfullmäktige 
- Ordförande i Kommunstyrelsen, dess arbetsutskott och 
krisledningsnämnd samt Folkhälsorådet 
- Ledamot av direktionen för Norra Västmanlands Utbild-
ningsförbund och  Arbetsmarknadsrådet i regionen 
- Ordförande i Västmanland-Dala Lönenämnd 
- Adjungerad i VKL:s (Västmanlands Kommuner och 
Landsting) styrelse

Skinnskattebergs filmförening
Nu är snart vårt första, trevande år som aktiv filmförening till ända. 
Vi har i skrivande stund visat inte mindre än 42 filmer och haft 1047 besökare. Det tycker vi är 
fullständigt lysande och visar på att vi fyller ett behov av att kunna se film på bio även i Skinnskatte-
berg. De förutsättningar vi har inför framtiden ser ungefär lika ut som i år, det vill säga vi fortsätter 
att bedriva verksamheten i föreningsform, vilket även fortsättningsvis kommer att kräva medlems-
skap för att kunna se film. 

Nytt för nästa år är att vi kommer  att sälja medlemskorten med löpande datum. 
Korten kommer att gälla ett år från inköpsdatum istället för som tidigare kalenderår. 
Nya medlemmar som köper kort för 2010 kan göra det med början den 1/12, för att inte missa 
våra två höjdarfilmer den 6/12. Vi firar alltså vårt första år med att bjuda på en månad! Även 
ni som redan är medlemmar får givetvis också en fri månad om ni löser ert kort före den 
31/12. Medlemsavgiften blir oförändrad 300:-/vuxen och 100:-/barn/ungdom (t.o.m åk 9) för 
alla filmer under ett helt år.

Av upphovsrättsliga skäl får vi som tidigare inte marknadsföra filmerna offentligt, utan vår kanal är 
vår hemsida www.biokorpen.se där du skapar dig ett gratis konto och sen ser hela vårt filmprogram 
och mycket mer. Du kan även se programmet i ett fönster på Korpen eller hämta ett exemplar på 
biblioteket.

Välkomna till ett nytt spännande filmår med oss!!

Bowling after work
 i Lurbohallen

4 december
fr. kl. 17.00

Spela 4 serier
Kaffe

Varm smörgås
Endast 50 kronor.

Match mellan Ungdomar och Pensionärer
13 december

Luciatåg, Lotter mm.
Jultallrik och 3 serier 200:-/pers.

Bokning minst 6 personer

Julafton, Juldagen och Nyårsafton stängt.

ÖPPETTIDER
Måndag - Onsdag    15.00 - 21.00
Torsdag    12.00 - 21.00
Fredag    12.00 - 18.00
Lördag - Söndag   12.00 - 18.00

Bokning 0222-10202, fax 0222-10001
Mail info@lurbohallen.se

Ledig tjänst!
Skinnskattebergs kommun söker en  
kvalificerad handläggare för ett vikariat. Se 
annons på arbetsförmedlingens platsbank eller på 
www.skinnskatteberg.se
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                     Janine & Remco

                Välkommen till vår butik
Gratis hemleverans av hund- och kattfoder i Skinnskatteberg!

Öppettider:  Måndag – Fredag kl. 10.00 – 18.00 Godis:  Tuggben, tuggrulle, tuggben med 
  Lördag   kl. 10.00 – 14.00   vom, oxben torkad, märgben rökt, 
 _______________________________     grisöron, tuggpinne mald, tuggsko,
          hot dog
Produkter:         Olika hund och katt godis

Hund Foder: Royal Canin, Advance, Tello och   Tillbehör: Koppel, halsband, leksaker,
  Färskt Hundfoder       bäddar, klänningar, Plaque Off,
Katt Foder: Royal Canin, Advance, Bästis     kattsand, kattlåda, klotänger,
Husapotek: Allmän hälsa, mage & tarm, hud & päls     matskålar, reflexprodukter, borste,
  och munhygien för hundar & katter    gummikarda, shampo
          och många fler produkter
Centralvägen 2  739 30 Skinnskatteberg     för hund och katt
Tel: 0222 – 108 00 gruvans@gmail.com
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Svenska kyrkans kalendarium december 2009
Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling

 

Söndag  29/11 kl. 11.00 Sjung in advent med Glädjekören i Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé,  
     Hans Eric Johansson. 
Söndag  29/11 kl. 14.00 Hedkören sjunger in advent på Hemgården. Heds syförening bjuder på kaffe.
Söndag  29/11 kl. 14.00 Julvisa i Finnmarken - ett sångprogram med Bertil Olsson och 
     tankar i advent med Marie Blommé. Kaffe.  Lokstallet, Riddarhyttan. 
Söndag  29/11 kl. 18.00 Sjung in advent med Hedkören och Marie Blommé. Heds kyrka.  
     Centerkvinnorna bjuder på kaffe. 
Onsdag  2/12 kl. 13.00 Korsdrag i S:t Davidsgården i Skinnskatteberg. 
     ”Ord och lite visor”, Bo Senter med sin gitarr.
Torsdag  3/12 kl. 10.30 Andakt på Klockarbergsgården i Skinnskatteberg. Lisbet Kjellin.
Lördag  5/12 kl. 18.00 Advents- och julmusik i Skinnskattebergs kyrka. Medverkande: 
     Kulturskolans elever och lärare, S:t Davidskören och Söderbärkes kyrkokör. 
     Adventstankar, Marie Blommé.
Söndag  6/12 kl. 11.00 Mässa i Advent i S:t Davidsgården i Skinnskatteberg. Marie Blommé.
Söndag   13/12 kl. 11.00 Ljusmässa i advent, Hans Eric Johansson. S:t Davidsgården i Skinnskatteberg.
Söndag	 13/12	 kl.	18.00	 Luciafirande	i	Skinnskattebergs	kyrka.	Församlingens	körer	under	led-	
     ning av Susanne Bågenfelt.
Tisdag  15/12 kl. 16.00 Vardagsmässa i Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé.
Onsdag  16/12 kl. 13.00 Korsdrag i S.t Davidsgården i Skinnskatteberg. ”Sjung i juletid”.  
     Sven-Eric och Elizabeth Skattäng spelar och sjunger  advents- och julsånger.
Torsdag  17/12 kl. 14.00 Mässa på Hemgården i Skinnskatteberg. Marie Blommé och Lisbet Kjellin. 
     Skinnskattebergs kyrkliga syförening bjuder på kaffe.
Lördag  19/12 kl. 15.00 Kauneimmat joululaulut /Våra vackraste julsånger, Skinnskattebergs kyrka.  
     Paavo Collin.
Söndag  20/12 kl. 11.00 ”Vid Julkrubban” i Skinnskattebergs kyrka, Pia Luotomäki och Barnkören.
Söndag  20/12 kl. 18.00 Julkonsert i Heds kyrka. Susanne Bågenfelt med gäster.
 
Julen i vår församling 
 
Julafton 
Torsdag  24/12 kl. 17.00 Julbön i Gunnilbo kyrka. Hans Eric Johansson  och S:t Davidskören.
Torsdag  24/12 kl. 23.00 Midnattsmässa i Skinnskattebergs kyrka, Hans Eric Johansson och Marie  
     Blommé.
Juldagen
Fredag  25/12 kl. 07.00 Julotta i Heds kyrka, Marie Blommé och Hedkören.
 
Annandag jul
Lördag				 26/12	 kl.	18.00	 Vi	sjunger	julens	sånger	på	finska	och	på	svenska	i	Skinnskattebergs		
     kyrka, Paavo Collin, Hans-Eric Johansson och Pia Luotomäki
Nyårsafton 
Torsdag  31/12 kl. 15.00 Nyårsbön i Heds kyrka, Marie Blommé.

Trettondedag jul
Onsdag  6/1 kl. 18.00 Julsång och julpsalm i Gunnilbo kyrka. ” I skenet från stjärnan”.  
     Hans Eric Johansson

www.svenskakyrkan.se/skinnskatteberg

Efter söndagens 11-gudstjänst serveras kyrkkaffe.
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Vi är största fastighetsägaren i 
kommunen och hyr ut

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

Tillsammans kan vi skapa ett 
bättre Skinnskatteberg

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 8 december kl. 

18.30 i St Davidsgården. 
Med diskussion av aktuella frågor 

Du är hjärtligt välkommen!            

Konsert
Skinnskattebergs kyrka 
5/12 kl. 18.00

Advents- och julmusik 
i ett samarbete mellan  
Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo 
församling och Kulturskolan


