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* Om brandskydd  sid. 14 
* Kyrkans kalender sid. 15 

Välkommen till 

  Stationens Julbuffé 

Vår hemlagade Julbuffé med tillhörande dessertbord står 
uppdukad 27/11, 4/12, 11/12, 18/12, övriga tider efter 

beställning.

Vår specialkryddade glögg serveras vid ankomst.
Kallt:

Sill 3 sorter
Skinka

Varmrökt Lax
Gravad Lax

Korv 2 sorter
Ägghalvor

Rödbetssallad
Mimosasallad

Dessert:
Kladdkaka
Småkakor

Godis
Ostbricka

Frukt
Pepparkakor

Kaffe/The

Varmt:
Revbensspjäll

Köttbullar
Janssons frestelse

Prinskorv
Potatis
Rödkål

Tillbehör:
Hovmästarsås

Äppel & Dillsås
Spisbröd/Vörtbröd

Smör
Julost

Senap 2 sorter

Förbeställ på Telefon nr: 0222 - 298 00  179:- pp
       Barn 5-12 år   85:- 
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Skolans matsedel vecka 48-51

 
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 december
Utgivningsdatum:  Den 28 december

Vecka 48. 
Måndag: Ugnsbakad korv & potatismos.
Tisdag: Köttbullar sås grönsaker & potatis.
Onsdag:Panerad fisk pikantsås & potatis.
Torsdag: Romana soppa & pannkaka.
Fredag: Pasta gratäng 

Vecka 49
Måndag: Kebabspett tomatsås & ris.
Tisdag: Grekiska Färsbiffar tzatziki & pasta.
Onsdag: Panerad fisk dillsås & potatis.
Torsdag: Köttfärsgratäng
Fredag: Kyckling gryta med ris.

Vecka 50
Måndag: Kycklingpanna med kall sås. 
Tisdag: Köttbullar & makaroner. (Gräddsås) 
Onsdag: Fiskgratäng & potatismos.
Torsdag: Risgrynsgröt & skinksmörgås
Fredag: Tacos med tillbehör.

Vecka 51
Måndag: Jultallrik (julskinka prinskorv, kött-
bullar rödbetssallad & potatis).
Tisdag: Avslutning.

Fira Lucia med oss 
Söndagen den 12 december.

Marknad med lokala hantverkare i 
Kolhuset 13:00 – 17:00

Kaffe med bröd och korvgrillning. 
Vi bjuder på varm glögg och Lucia-tablå med 

Musikelever från Folkhögskolan i 
Norberg i skenet av ca 700 värmeljus 
klockan 15.00  i Karmansbo smedja.

Välkommen önskar 
Hembygdsföreningen Karmansbo Bruksmiljö !

Öppettider jul och nyår
 

Stängt julafton och juldagen
Stängt nyårsafton och nyårsdagen

För övrigt gäller vanliga tider vardag 
som helg.

                              
BK Skinnsberg önskar alla 

Bowlare
en god jul och ett gott nytt år.

Ordinarie 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
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Aktivitetskalender
December 2010

# 30/11 | -  Adventsfika på Stacken
 - Med lussekatt och pepparkaka | Stacken
# 30/11 | 17:30 - JUNIS För barn från 7 år
 - Skapis, Moviekids, Safekids | IOGT-NTO-lokalen
# 30/11 | 19:00 - Schackträning
 - Riddarhyttans schacksällskap (RSS) välkomnar 
alla schackintresserade i Skinnskattebergs kommun 
till gemensam schackträning under trevliga former. 
Tid: Tisdagar 19.00 på Olympicaskolan, Riddarhyt-
tan.   Under hösten planeras även för schackträ-
ning vid några tillfällen på allaktivitetshuset Sture 
i Skinnskatteberg. Mer info kommer senare.   Kon-
taktpersoner: Daniel Vikström Skbg: 0222-10705 
eller Hans-Åke Karlsson Rhn: 0222-13532   Väl-
komna nya som gamla schackintresserade! | Olym-
picaskolan
# 04/12 | 19:00 - Teater: Den Girige av Moliére, 
Live från Dramaten - Molière skrev på sin tid om-
välvande och besynnerliga pjäser som fortfarande 
fängslar publiken. Hans kanske mest märkliga pjäs, 
Den girige, visas direkt från Dramaten till flera av 
Folkets Hus och Parkers digitala biografer. 
Biljetter bokas hos Janssons El tel.  104 60 Pris: 
180:- Ungdomar upp till 26 år: 100:- Resterande 
biljetter säljes i entrén | Kulturhuset Korpen
# 05/12 | 10:00 - Bowling Klubbmästerskap
 - 1:a start 10.00 2:a start 14.00 | Lurbohallen
# 05/12 | 18:00 - Film på BioKorpen Barntillåten 
- Barnfilm se www.biokorpen.se för närmare detal-
jer | Kulturhuset Korpen
# 06/12 | - Samlingsutställning på Galleri Astley
 - | Galleri Astley
# 07/12 | 14:30 - Sagostund Tomtesagor
- Isabelle från biblioteket läser tomtesagor. | Stacken
# 07/12 | 19:00 - Schackträning
Kontaktpersoner: Daniel Vikström Skbg: 0222-
10705 eller Hans-Åke Karlsson Rhn: 0222-13532   
Välkomna nya som gamla schackintresserade! | 
Olympicaskolan
# 08/12 | 19:30 - Onsdagsfilm på Biokorpen
 - Från 15 år se www.biokorpen.se för närmare de-
taljer om filmen | Kulturhuset Korpen
# 09/12 | 18:30 - IOGT har månadsmöte
 - IOGT föreningen 1123 Skinnskatteberg har må-
nadsmöte hos Leneklints. | Leneklints
# 11/12 | - Bowling Distriktsmästerskap
 - 3-mannalag | Lurbohallen

# 11/12 | 18:30 - Opera:Don Carlos av Verdi, 
Live från Metropolitan i New York - Don Carlos av 
Giuseppe Verdi. Längd: 5 timmar. Biljetter bokas 
hos Janssons El tel.  104 60 Pris: 180:- Resterande 
biljetter säljes i entrén | Kulturhuset Korpen
# 12/12 | 13:00 - Fira Lucia i Karmansbo - Fira 
Lucia med oss  Söndagen den 12 december. Mark-
nad med lokala hantverkare i  Kolhuset 13:00 – 
17:00 Kaffe med bröd och korvgrillning.  Vi bjuder 
på varm glögg och Lucia-tablå med  Musikelever 
från Folkhögskolan i  Norberg i skenet av ca 700 
värmeljus  klockan 15.00  i Karmansbo smedja. 
Välkommen önskar  Hembygdsföreningen Kar-
mansbo Bruksmiljö ! | Karmansbo smedja
# 12/12 | 15:00 - Luciakaffe
 - Luciakaffe med glögg och bullar.Anmälan till 
Bosse Öberg 070-6243303 Arr: Nya Moderaterna i 
Skinnskatteberg | Allianslokalen
# 12/12 | 18:00 - Film på BioKorpen
 - Barntillåten se www.biokorpen.se för närmare 
detaljer om filmen | Kulturhuset Korpen
# 14/12 | 11:00 - Lucia på Stacken
 - De barn som vill sätter på sig tomte eller 
luciakläder,Vi sjunger jul och lucia sånger och det 
finns risgrynsgröt för dom som vill. | Stacken
# 14/12 | 19:00 - Schackträning
 - Kontaktpersoner: Daniel Vikström Skbg: 0222-
10705 eller Hans-Åke Karlsson Rhn: 0222-13532   
Välkomna nya som gamla schackintresserade! | 
Olympicaskolan
# 18/12 | 19:00 - Barbara Hendricks Julkonsert 
på Korpen - Barbara Hendricks Julkonsert - Let 
There be Peace on Earth. Live från Engelbrektskyr-
kan i Stockholm.
 Biljetter bokas hos Janssons El tel: 104 60. Reste-
rande biljetter säljes i entrén. Pris: 160:- 7-15 år 80:- 
Under 7 år Gratis | Kulturhuset Korpen
# 20/12 | 18:00 - Folkpartiet har månadsmöte 
med julknytis - | Leneklints
# 25/12 | 15:00 - Filmföreningens alternativa 
julotta på Korpen - För andra året i rad ordnar vi i 
Skinnskattebergs Filmförening en alternativ julotta. 
Alla är välkomna, inget medlemskap behövs och 
inträdet är gratis! | Kulturhuset Korpen
# 26/12 | - Tre från Dublin på Galleri Astley
 - Tre från Dublin, Maev Leneghan, Katherine van 
Uytrecht, Sharon Lee | Galleri Astley
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Sophämtningar Jul och Nyår 2010-2011.
V51     24/12  Fredag (julafton)  Inkörning av dagen.
                                           
V52      31/12 Fredag (Nyårsafton)  Inkörning av dagen.

V1         6/1-11                   (Trettondagen) sophämtning som vanligt.

I år blir inkörningen över julen enbart fredagarna, dvs julafton och nyårsafton.
De som har hämtning från och med Onsdagen ställer ut sina kärl en dag tidigare.
Onsdag, ställer ut Tisdag  gäller både vecka 51 och 52.
Torsdag ställer ut Onsdag  gäller både vecka 51 och 52.
Fredag ställer ut Torsdag  gäller både vecka 51 och 52.

Därmed är Fredagen inkörd.

Om tunnan inte blivit tömd låt den stå ute under nästkommande vecka.
Titta gärna även på VAFAB:s hemsida www.vafabmiljo.se  Information om 
sophämtningen kommer även i Fagersta Posten och Bergslagsbladet

Företagarmöte den 7 december 18:30

Efter att jag har genomfört ett 50-tal företagsbe-
sök hos kommunens företagare under hösten, är 
det nu dags för det möte som så många av er har 
frågat efter.
Alla företagsägare/VD är varmt välkomna till 
detta möte, som är tänkt att vara avstamp för ett 
näringslivspolitiskt program för kommunen. Det 
betyder att det blir ett efterkommande möte där 
den nyvalda kommunstyrelsen bjuds in för en 
dialog om kommunens möjligheter och målbilder 
ur ett näringslivsperspektiv.
För att kunna dimensionera kvällen ber jag er att 
anmäla ert deltagande till min epost; jan.jader@
skinnskatteberg.se senast den 30 november. Lokal 
meddelas via epost och på kommunens hemsida 
efter den 1 december.

Väl mött!
Jan Jäder
Näringslivssekrete-
rare
tel 0222-4504

Har du ont? Kom då till
Toinis Kiropraktiska och 

Fotortopediska mottagning
Moderna fotbäddar kan vid behov inprovas

Centralvägen 4C Skinnskatteberg
Som exam. massör har jag vidareutbildat mig i Kiropraktik 

och akupressur av pensionerade 
USA professorn och doktorn i naprapati Olle Bergh

Fotortopedisk behandling betyder att fotens 
valv undersöks och behandlas.
Fotbäddar kan sedan provas in exakt
Behandling sker med kiropraktisk mobiliseringsterapi samt 
rörelseterapi. Härmed återställs ofysiologiska 
ledstrukturer och kantställda låsta kotor.
Leder, ledband och muskler specialbehandlas av s.k. Artiku-
leringsmassage, en translativ ledyteglidningsmassage som 
smörjer upp kotlederna med smörjande ledvätska och syre. 
Detta tillförs med förbättrad microcirkulation som sker med 
Artikuleringsmassagen, som är suverän. Blodflödet i musk-
lerna normaliseras också och 
Akupressure terapin får smärtlindrande effekt.
Kontakta mig för information eller tidsbeställning 
via telefon: 070-448 28 77
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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

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 
Åsa Draiby
telefon 0223-442 89
Email: asa.draiby@fagersta.se

Adventsfika Tisdag den 30 november
Med lussekatt och pepparkaka

Sagostund med Isabelle
Tisdag 7 december 13.30
Tomtesagor

Lucia på Stacken 
Tisdag den 14 december 
11.00
De barn som vill sätter på 
sig tomte eller luciaklä-
der,
Vi sjunger jul och lucia 
sånger 
och det finns risgrynsgröt 
för dom som vill.

Öppet till och med tisdag 21 december.
Öppnar igen tisdag 11 januari
VÄLKOMMEN telefon 45055

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
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Tillsammans kan vi skapa
ett bättre Skinnskatteberg.

        

Vi behöver Dig som tycker
att demokrati är viktigt!

Alla deltar på sina villkor, beroende på
hur mycket tid man kan avvara.

Bli medlem hos oss Du med!
Gör slag i saken  2011!

 
Kontakta

carina.sandor@liberal.se
janne.lejon@telia.com eller

vanja.leneklint@telia.com eller tel 41672
 

Vi lovar Dig en rolig och intressant tid!
 

Månadsmöte den 20 december
kl 18.00 med julknytis hos 

Leneklints
 

www.folkpartiet.se/skinnskatteberg
 

www.folkpartiet.se/carinasandor

önskar alla invånare i vår kommun
 

EN GOD JUL OCH
 

ETT GOTT NYTT ÅR

Goda råd inför julhandeln
Julen närmar sig och det är dags att börja leta 
julklappar! 
Några råd du kan tänka på inför 
dina köp är att se till att klapparna 
går att byta eller lämna tillbaka. 
Spara alltid kvittot ifall du behö-
ver byta eller reklamera julklap-
pen. Fråga också alltid vad som 
gäller vid köpet!
Öppet köp och bytesrätt
är frivilliga åtaganden från butikerna. Du har 
ingen laglig rättighet att återlämna en felfri vara 
men de flesta butiker tillämpar dock öppet köp 
eller bytesrätt. Fråga innan du betalar om du är 
osäker på vad som gäller. Vid öppet köp kan du 
lämna igen varan inom avtalad tid och få peng-
arna tillbaka. Bytesrätt innebär att du får byta till 
en annan vara.
När du vill klaga
på en felaktig vara, vänd dig i första hand till säl-
jaren. Om ni inte kommer överens kan du vända 
dig till konsumentvägledaren som har mer infor-
mation om vilka regler som gäller. 
Dröjsmål 
 När du har beställt något som du ska ge bort i 
julklapp och inte får varan förrän efter julafton, 
trots att du och säljaren gjort upp om leveransdag 
är det dröjsmål - försenad leverans. Då har du 
som köpare rätt att häva köpet, alltså att köpet går 
tillbaka.
Presentkort 
Vänta inte för länge med att använda ett present-
kort! Ett presentkort kan gälla allt ifrån ett par 
månader till 10 år eller t o m längre så var upp-
märksam och titta vad som står på presentkortet. 
Den tid som står på kortet gäller!
Presentkort är en värdehandling. Du kan vanligt-
vis inte lösa in presentkortet i pengar eller få kon-
tanter i växel om du handlar för mindre än vad du 
har till godo. Ett presentkort är en värdehandling 
på samma sätt som pengar så om du tappar bort 
det har du inte rätt att få ett nytt av butiken.

För mer information, kontakta:
Anna Öberg, konsumentvägledare

Telefontid må kl. 13.00-16.00 på tel.nr: 
0222-450 17
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Nu nalkas julen.
I butiken finns marsipangrisar och tomtar, 

olika sorters te, t. ex. glögg-te.
 Finns även gott hembakt bröd, bakat på plats

Varför kasta trädgårdsavfall i skogen?
Kan vi inte alla ta krafttag och lämna trädgårdsavfallet där det hör hemma? Nämligen på återbruket istället för i 
skogen. Varför ska vi förstöra vår vackra natur här i Skinnskatteberg genom att belasta skogarna med avfall från 
trädgården?

Om man nu förutsätter att trädgårdsavfallet lastas på släpkärra och sedan körs ut i skogen, kan det ju vara värt att 
fundera på varför man inte kör ut det direkt till återbruket istället, som dessutom har generösa öppettider. 
Det finns bara fördelar att åka till återbruket med avfallet. Trädgårdsavfall är ett värdefullt kompostmaterial till 
biogas. 

Nackdelarna däremot är många. Bland annat kan viss naturlig vegetation dö ut, då nya invasiva växter tar över 
markpartier, många fina stigar och leder blockeras då igen och dessutom gör du dig skyldig till nedskräpning, vilket 
kan leda till böter. Dessa högar med trädgårdsavfall tenderar tyvärr  också att bli "små sopptippar" i skogen med ej 
nedbrytningsbart skräp och miljöfarligt avfall.

Återbruket i Skinnskatteberg     
Klockargårdens industriområde
Näsvägen 1, tel 0222-10 869

Måndag-torsdag 08.00-12.00
Tisdag och torsdag även kvällsöppet 
15.00-19.00
Fredag 13.00-17.00
Lördag 09.00-14.00
Söndag stängt 

Koppla av från julstöket!
Nytt för i år:

Adventskaffe
35:-

Vardagar
Fr.o.m 29/11
t.o.m 23/12

Öppet i mellandagarna på 
ordinarie tider
Stängt 6/1-7/1

Vi önskar alla en God Jul och ett 
Gott Nytt År!

Med Lucia  
bär vi ljuset
 
 

Tankar kring Lucia 
som ljusbärare
 
 

Sö 12/12 kl. 18.00 
Skinnskattebergs 
kyrka. 
 
 
 

Präst: Marie Blommé

Ni glömmer väl inte bort att ni kan 
gå på bio i Skinnskatteberg?

Skinnskattebergs Filmförening visar film varje 
Söndag kl. 18.00 och varannan Onsdag kl.19.30 i 

Kulturhuset Korpen
Medlemskap i filmföreningen kostar endast 300:-  och ger 

fritt inträde till alla våra filmer 
under ett helt år från inköpsdatum. 

Av upphovsrättsliga skäl får vi inte annonsera vilka filmer 
vi visar utan hänvisar till 

www.biokorpen.se. 
Där registrerar du dig gratis och kan då se alla filmer i vårt 

digra program

Välkommen!
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Var med och minska avfallet
Visst är vi duktiga på att sortera och återvinna 
avfall. Men det är ännu bättre om någon kan 
använda det du vill bli av med. 

Under perioden 20-28 november 2010 pågår en 
kampanj som heter ”Europa minskar avfallet”. I Sverige 
samordnas aktiviteterna av branschorganisationen 
Avfall Sverige. Det handlar om att konsumera mer 
miljövänligt, få produkter att hålla längre, och slänga 
mindre. Läs mer på www.minskaavfallet.se

Tips för att minska avfallet
Välj produkter som har lite eller ingen förpack-•	
ning. En del varor finns att köpa som refill t ex 
tvättmedel
Låna istället för att köpa, tex låna böcker på •	
biblioteket, dela verktyg med grannar
Välj kranvatten istället för vatten på flaska•	
Reparera gamla produkter istället för att köpa •	
nya, tex robusta möbler, cyklar
Ge bort istället för att slänga det du tröttnat på, •	
tex till loppmarknader eller bekanta
Laga mat av rester•	 Saker du inte längre vill ha kvar kanske någon annan kan använda?



9

www.skinnskatteberg.se0222:an

Biblioteket informerar
Äntligen! 

Från och med 2011 kommer vi ha 
kvällsöppet på biblioteket. 

Håll utkik efter våra nya öppettider framöver.

Nu startar vi en bokcirkel på kvällstid. 
Vi läser en utvald bok och träffas sedan för 

att diskutera den. Vi kommer träffas en gång i 
månaden en vardagskväll. Anmäl ditt intresse 
redan idag genom att maila helena.persson@

skinnskatteberg.se eller ring 0222-45005.

Vill du lära dig om Internet?
På biblioteket har vi nybörjarkurser i Inter-
net där du får möjlighet att lära dig googla, 
skaffa e-post mm. Kontakta biblioteket för 

mer information

Sagostund
Tisdag den 7 dec. 14:30. Tomtesagor på 

Stacken med Isabelle.

Bibliotekets öppettider under 
Jul och Nyår

Vecka 51:
Mån   9-17
Tis   13-17
Ons   9-17
Tors   13-15
Fredag Julafton  STÄNGT

Vecka 52:
Mån    9-17
Tis   13-17
Ons   9-17
Tors   13-15
Fredag Nyårsafton STÄNGT

Vecka 1:   (2011)
Mån    10-17
Tis    12-19
Ons   12-15
Tors   STÄNGT
Fre   10-15

Efterlysning!
Drejskiva försvunnen efter långtidsmagasinering.
Upplysningar om var den finns lämnas till 
Klockarbergsskolan
Ylva 451 26
Marita 451 51
Personalrum 451 99
eller till Bengt-Åke Andersson på 
Kommunkontoret, 451 23.

Restaurang Hyttans Gård i Riddarhyttan 
byter ägare

NY ÄGARE:
ADAM PIZZERIA 

ÖPPETTIDER 
TISDAG - FREDAG  

11:30 - 20:00
 LÖRDAG 13:00 - 20:00
SÖNDAG 13:00 - 20:00

Gamla och nya kunder 
hälsas välkomna !

TEL: 0222-13097
TALLSTIGEN2

73091 RIDDARHYTTAN
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Det händer på Kulturhuset Korpen i december 2010

Lördag 4 december 19.00 
Digitalteater, Den girige av Moliére
Den girige, visas direkt från Dramaten. Hur kan den gi-
rige Harpagon vara så otroligt förälskad i sitt eget kassa-
skrin att han går i blodigt krig med sin egen son Cléante 
och sin dotter Elise? Molière tecknar historien om en 
alldeles särskild snåljåp. Komiskt och tragiskt blandas i 
en salig röra och det skratt som pjäsen frammanar fastnar 
inte sällan i halsen. 
Speltid: 2 timmar och 30 minuter inklusive paus med 
servering  I rollerna: Johan Rabaeus, Christoffer Svens-
son, Sanna Sundqvist, Filip Alexanderson, Lena Lagerlöf  
Hans Klinga, Marie Richardson, Erik Ehn, Claes Måns-
son, Pierre Wilkner  
Pris: 180:-, Ungdomar under 26: 100:-. Biljetter säljs hos 
Janssons El, Köpingsvägen 7, tel 0222/104 60. Ev. reste-
rande bilj. säljs 1tim före föreställningen på Korpen. Mer 
info: www.fhp.nu och  www.biokorpen.seArr: Kultera i 
samarbete med Folkets Hus och Parker och med stöd av 
Skinnskattebergs teaterförening.

Söndag 5 december 18.00 
Barnfilm, se  www.biokorpen.se 

Onsdag 8 december 19.30 
Onsdagsfilmen, se  www.biokorpen.se

Lördag 11 december 18.30 
Digitalopera Don Carlos av Verdi
Regissören Nicolas Hytner från National Theatre i 
London gör sin regidebut på met med denna nya uppsätt-
ning av Verdis djupsinniga, vackra och mest ambitiösa 
opera. Roberto Alagna leder ensemblen, bestående av 
stjärnorna Ferruccio Furlanetto, Marina Poplavskaya, 
Anna Smirnova och Simon Keenlyside.  Yannick Nézet-
Séguin är tillbaka, efter sin triumfartade Met-debut 
med Carmen. ”Jag anser att Don Carlos är den ultimata 
Verdi-operan”, säger Hytner. ”Rakt igenom operan finns 
å ena sidan en smygande känsla av en nära förestående 
domedag, å andra sidan en serie underbart vackra arior, 
med den mest fantastiskt beslutsamma musik. 
I rollerna: Marina Poplavskaya, Anna Smirnova, Roberto 
Alagna, Simon Keenlyside.
Ferruccio Furlanetto, Eric Halfvarson
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, Västman-
landsmusiken och  Systemair.

Söndag 12 december 18.00 
Film från 7 år, se  www.biokorpen.se 

Lördag 18 december 19.00   
Barbara Hendricks Julkonsert - Let There be 
Peace on Earth 
Live från Engelbrektskyrkan i Stockholm
För 15 år sedan - 1995 - satte den världsberömda ope-
rasångerskan Barbara Hendricks publikrekord i en till 
bristningsgränsen utsåld Globen, då hon gav sin Julkon-
sert för första gången.
Den smakfulla blandningen av internationella och nord-
iska julsånger i arrangemang för kör och kammarorkes-
ter blev också snabbt en försäljningsframgång och den 
CD som spelades in strax innan den första konserten i 
Globen har sålt i hundratusentals exemplar världen över.
Sedan dess har Barbara Hendricks turnérat över hela Eu-
ropa med sin Julkonsert, tillsammans med Gustaf Sjök-
vist, hans kammarkör och olika orkestrar. Nu återvänder 
Barbara Hendricks till Stockholm och den stämnings-
fulla Engelbrektskyrkan. Repertoaren omfattar både vår 
mest älskade klassiska julmusik från Europa och julspi-
rituals från andra sidan Atlanten. I den färgstarka musik-
paletten finns allt från solosång, körsång, orkestermusik 
till mer jazziga toner.
Medverkande: Michael Nyqvist (presentatör), Bengt 
Eklund (kördirigent), Drottningholms Barockensemble 
under ledning av Nils-Eriks Sparf, Engelbrekts Kammar-
kör, Barnkör, Eric Bibb, Georg Riedel, Ali Djeridi och 
Andreas Hellkvist. 
Pris: 160:-, Ungdomar 7-15 år: 80:-, under 7 år: Gra-
tis! Biljetter bokas hos Janssons El, Köpingsvägen 
7, tel 0222/104 60. Ev. resterande bilj. säljs 1h innan 
konserten i Korpen. Mer info: www.biokorpen.se
Arr: Kultera i samarbete med Folkets Hus och Par-
ker.

Söndag 25 december 15.00 
Film från 11 år, se  www.biokorpen.se 

Julkonsert i Skinnskattebergs kyrka, 
Lördag 4/12 kl 17.00

Årets stora julkonsert i Skinnskattebergs kyrka har ett nytt 
upplägg. Medverkande är i år: 
Lina Adolphson, sång, Skinner Mountain Boys(årets SM-
vinnare i bluegrass/country), S:t Davidskören och Söderbär-
kekören under ledning av Gunilla Kindahl Broberg. Dessutom 
Lena Sahlberg och Jerker Bergenheim, violin, Eva Karsvik, 
flöjt och cello, Stefan Sundqvist, trumpet, Tomas Sahlberg, 
saxofon, fagott, Staffan Bergman, Åsa Vallin-Johansson, Anna 
Risberg, flöjt, Nicolaj Vollburg, piano, Jan-Olov Jonsson, kon-
trabas, Hans Jonsson, gitarr, Diza Bergman Sköld, cello m.fl.
Entré: Förköp 80:-, biljetter hos bl.a. Janssons El och pas-
torsexpeditionen  Biljetter säljs även 30 min före konserten 
i Kyrkan för 100:-. Spara 20:- genom att köpa biljett på 
förköp!  Ungdom tom. gymnasiet, fri entré.
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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
Vi lånar även ut utrustning om ni inte har någon.

Vi behöver förnya våra barnutrustningar så har ni något att skänka till oss, kontakta Ulla 
på tfn. 0222-133 30

Backen kan även hyras. Telefonsvarare vintertid  0222-135 85

Välkomna till skidbacken!

Charlottes

Makeupbeauty
naglar & makeup

Fina naglar till julens fester!
December erbjudande!

Nagelförlängning i gelé med naturell tipp 390kr 

Förstärkning av egna naglar i gelé 360kr

Välkomna!
Tidsbokning!                 Lärkvägen 6 (baksidan)

070-6510273                 739 31 Skinnskatteberg

info@makeupbeauty.se                 www.makeupbeauty.se
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5 års Jubileum

Nu är det 5 år sen Lurbohallen invigdes.

Det vill vi fira med ett bowlingerbjudande

Välkommen till en trevlig bowlingkväll

Med god mat och dryck tillsammans med

Dina vänner

Följande meny kan erhållas

Jultallrik (december) 200 kr

Marinerad fläskfilé med 

Potatisgratäng & kantarellsås el. bearnaisesås 250 kr

Helstekt karré el. kotlett med

Ungstekt potatis, rödvinssås el. bearnaisesås 210 kr

Hemlagat pannbiff med

Kokt potatis, lingonsås & brunsås 190 kr

Hemlagat schnitzel med

Stekt potatis & bearnaisesås 195 kr

Stekt laxfilé 

med kokt potatis & hollandaisesås 195 kr

Taco Buffé en hel blandad Taco Buffé 200 kr

Kallskuret med 180 kr

Rostbiff, skinka, kalkon, salami; mozzarella, potatissallad, blandad grönsallad 

- Bröd, smör och sallad ingår i alla rätter. 

Ingår måltidsdryck och en timme bowling

Minsta antal 6 personer

Ring hallen för bokning och ytterligare information

Bokning tfn 0222-102 02   fax 0222-100 01 

mail info@lurbohallen.se
www.lurbohallen.se
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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.

•	 Ett Kulturmöte har genomförts med diskussioner om hur vi kan påverka staten när 
det gäller fördelning av medel till kulturaktiviteter 

•	  Axel Danielsson har föreläst för all personal om hur det är att jobba i en politiskt 
styrd organisation. Budskap till oss politiker: ”Styr eller avgå!” 

•	 VKL – Västmanlands Kommuner och Landsting - har genomfört ett studiebesök med 
information om hur Citytunnelbygget i Stockholm fortskrider. 

•	 Har diskuterat föreningsbidragens utformning med berörd tjänsteman. 
•	 En liten delegation från Länsstyrelsen med Landshövdingen i spetsen har varit 

på besök i Skinnskatteberg. Studiebesök på Skogsmästarskolan, diskussioner om 
Körstämma, skolutveckling och flyktingmottagande hann vi också med. Givande!

•	 Kommunstyrelse med många viktiga frågor hölls den 26 oktober. 
- Vi enades om ett budgetförslag för 2011, som tas av Fullmäktige den 15 november. 
- Beslutades föreslå KF att inköpa Fastigheterna på Släntvägen i Skinnskatteberg och 
Alstigen i Riddarhyttan.  
- Beslut om utveckling av den politiska organisationen. 
- Ett inriktningsbeslut om att samarbeta med Landstinget om att försöka hitta nya 
verksamheter för fd Folkhögskolans lokaler togs.

•	 Cykelparken snart klar! Få se om det blir invigning nu eller i vår! Har samtalat med 
många nöjda ungdomar.

•	 Har även denna månad deltagit i Översiktsplanegruppens arbete med att revidera vår 
Översiktsplan. 

•	 Klockarbergsskolans nya hemsida publicerad. Adress: http://skola.skinnskatteberg.se
•	 Beredning av kommande Folkhälsoråd har genomförts. Skinnskattebergs kommun 

hamnar dåligt till i statistiken bland Västmanlands kommuner när man ser siffror för t 
ex alkoholkonsumtion, tobak, motion, kostvanor mm. 

•	 Vid NVU-direktionsmötet v 44 diskuterades bl a ekonomi och problematiken 
kring att det är stora svårigheter att planera framtiden för gymnasieskolan. Många 
av regionens elever väljer andra skolor. ”Frisök” möjliggör och de större orternas 
dragningskraft är stor. Budgeten för 2011 antogs. NVU:s nya hemsida: www.nvu.se

•	 Har deltagit i en extra bolagsstämma via telefon med vårt gemensamma Försäkrings 
AB för oss småkommuner.

•	 I Riddarhyttan pågår ett arbete med att starta ett Geologicentrum. En arbetsgrupp har 
bildats för att få igång en förening som kan söka projektmedel 
för detta arbete. Idén känns spännande, men kommunens roll i 
detta är ännu ej fastlagd.

Skinnskatteberg den 12 november 2010
Lars Andersson 
Kommunstyrelsens Ordföranden 
Skinnskatteberg
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Ljus i juletid
Jul är ljusens stora högtid. Tyvärr drabbas många av bränder under julmånaden. Orsaken är många gånger de levande ljusen. Ta 
del av några enkla råd om ljusförnuft i juletid.

Ljus överallt
Under hela december tänds levande ljus överallt. Statistiken visar att cirka 70 procent av bränderna under julmå-
naden beror på levande ljus. Det gör december månad till den mest branddrabbade månaden under året. Det är 
lätt hänt att man glömmer kvar levande ljus i en brännbar ljusstake. Eller att ljusen flammar upp och antänder till 
exempel gardinen. Majoriteten av bränderna inträffar på söndagar och helgdagar mellan klockan 12 och 18. När det 
är ljust under dagen glömmer vi lättast bort att släcka ljusen.

Råd inför advent och julfirande
• Gör det till en del av jultraditionen att kontrollera batteriet i brandvarnaren. Byt det om det behövs. Det kanske        

blir familjens bästa julklapp! Kontrollera att brandvarnaren fungerar genom att trycka in testknappen och prova  
larmsignalen.

• Alla hem bör ha minst en brandvarnare per våningsplan. Varje brandvarnare täcker cirka 60 m2.
• Lämna inte levande ljus obevakade. En god regel är att den som har tänt ljusen ansvarar för dem och släcker 

dem.
• Lämna aldrig barn ensamma med levande ljus eller tomtebloss.
• Använd ljusstakar av keramik och metall. Se till att ljuset står fritt och stadigt både på underlaget och i ljus-

staken. Tänk på var du ställer ljuset, så att till exempel inte en gardin kan fladdra till av vind- eller elementdrag 
och fatta eld.

• Ställ inga ljus på tv:n. Stearin kan droppa ner och antändas med en snabb och kraftig brand som följd.
• Byt den gamla mossan i ljusstaken mot icke brännbara dekorationer, till exempel vackra stenar eller snäckor. 

Då minskar risken för att det ska börja brinna i ljusstaken.
• Tänd aldrig levande ljus i en gran. Det kan snabbt börja brinna.
• Tänd inte tomtebloss i en torr barrande gran.
• Använd bara hållare som är avsedda för värmeljus. De klarar värmen och har tillräckligt med lufthål.
• Elektrisk armatur och julgransbelysning ska ha rätt effekt (W) och släckas med strömbrytare eller genom att 

man drar sladden ur vägguttaget. Man ska inte skruva på glödlamporna. Då kan det bli glappkontakt och en 
gnista bildas (en så kallad ljusbåge) som kan antända brännbart material. Ett bra alternativ är att koppla en 
timer till elljusstaken och julgransbelysningen.

       
Julgransbelysning utomhus
• Kontrollera att utomhusgranens belysning är gjord för utomhusbruk. Kapslingsklassen ska vara IPX4 (”X” står 

för annan kravsiffra och krav 4 är ”skydd mot överstrilning av vatten”) eller ”sköljtät” (anges med en droppe i 
en triangel). Kontrollera att den är CE-märkt.

• 230V belysning.
• När du behöver en skarvsladd, tänk på att anslutningskabeln ska ha beteckningen REV, RDO, REVE, RDOE 

eller RDOT, vilket finns angivet på anslutningskabeln. • Stickpropp och skarvuttag ska också vara märkta 
IPX4. Det finns färdiga sladdställ att köpa, men kontrollera att de är avsedda för utomhusbruk. • Se till att 
skarvsladden är så kort som möjligt och ligger skyddad.

• Lägg inte sladdar över körbanor eller gångvägar.
• Det fast monterade uttaget ska sitta utomhus och vara försett med en jordfelsbrytare. Klenspänning belysning 

(under 50 v)
•  Kontrollera att slingan och transformatorn är tillverkade för utomhusbruk. Om transformatorn inte har rätt 

kapslingsklass, ska den vara inomhus. Ledningarna måste dras ut på ett säkert sätt, det vill säga så att de inte 
blir skadade eller klämda.

• I en inglasad balkong kan man använda en julgransbelysning för inomhusbruk.
• Tänk på att det är du som innehavare som är ansvarig för montering och skötsel av installationen av julgransbe-

lysningen.

Obs! I offentlig miljö utomhus ska julgransbelysning med 230 volts lampor placeras på lägst 1,7 m över mar-
ken, så att barn inte kan komma åt glödlamporna.
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On 1/12 kl. 19  Syföreningsauktion i S:t Davidsgården. Arr. Skinnskattebergs kyrkl. syförening.
Fr 3/12 kl. 10  Babypaketet! Tillverkning av startpaket till nyblivna mödrar i Angola, S:t Davidsgårdens 
    övervåning. Kontakt: A-K Söderberg 0222- 106 21.
Lö 4/12 kl.17  Konsert i adventstid; Advents- och julmusik med S:t Davidskören och Kulturskolan. I  
    Skinnskattebergs kyrka med körer, elever och lärare. Adventstankar.
Sö 5/12 kl. 11  Adventsmässa i S:t Davidsgården. Präst: Marie Blommé. Kyrk-café.
On 8/12 kl. 13  Korsdrag, träff för daglediga; ”Guds här och nu”, Ord och musik med Marie Blommé.
To 9/12 kl. 10.30 Andakt på Hemgården. Skinnskattebergs syförening bjuder på kaffe. Glädjekören. 
    Präst: Marie Blommé, Diakon: Lisbet Kjellin.
Sö 12/12 kl. 11  Adventsmässa i S:t Davidsgården. Präst: Marie Blommé.
Sö 12/12 kl. 18  Gudstjänst i Skinnskattebergs kyrka. ”Med Lucia bär vi ljuset”, tankar kring Lucia som   
    ljusbärare. Präst: Marie Blommé.
Ti 14/12 kl. 16  Var-Dags mässa i Skinnskattebergs kyrka. Präst: Mari Jansson.  
To 16/12 kl. 10.30 Andakt på Klockarbergsgården. Diakon: Lisbet Kjellin.
 
 

 
Lan 18/12 klo 17  Kauneimmat joululaulut. Lars Nyberg, Suomalainen Kuoro. Skinnskattebergin Kirkossa. 
    Pappi: Paavo Collin. 
Sö 19/12 kl. 19  Gudstjänst inför jultid i Skinnskattebergs kyrka. Präst: Heléne Leijon. Kyrk-café.

Julen
 
Julafton 
Fr 24/12 kl. 17  Julbön i Gunnilbo kyrka. Präst: Marie Blommé. S:t Davidskören.
Fr 24/12 kl. 23  Midnattsmässa i Skinnskattebergs kyrka. Sång, Cecilia Karlsson
    Präster: Marie Blommé och Hans Eric Johansson.
 
Juldagen 
Lö 25/12 kl. 07  Julotta i Heds kyrka. Präst: Hans Eric Johansson. Hedkören.

Annandag jul
 

 

Sö	 26/12	 kl.	18	 	 Joulujumalan	palvelus/Julgudstjänst	med	julpsalm	Sverigefinsk	gudstjänst	i	Skinnskatte- 
    bergs kyrka. Präst: Paavo Collin.
 
Nyårsafton 
Fr 31/12 kl. 15  Tankar och stillhet vid nyårstid  i Heds kyrka. Präst: Marie Blommé.

Svenska kyrkans kalendarium december 2010
Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling

AUKTION 
I S:t Davidsgården 
On 1/12 kl. 19.00 

arr. Syföreningen i Skinnskatteberg 
Välkommen!



 16

www.skinnskatteberg.se0222:an

Vår 
smartaste 
värmepump

NIBE™ F1245 | BERGVÄRMEPUMP

Med revolutionerande användar-
vänlighet och energibesparing.

KOM TILL OSS, VI ÄR EXPERTER PÅ NIBE VÄRMEPUMPAR

någonsin

Upp till 

80%
besparing              

Nu kompletterar vi den nya generationen bergvärmepumpar med bas-
modellerna NIBE F1126 och NIBE F1226. Även de med hög prestanda 
och användarvänliga menyer. Avancerat, men enkelt – oavsett modell.

Läs mer om våra nya bergvärmepumpar, testa displayen och   
se alla smarta funktioner på www.nibe.se/nyhet

Vi säljer 
bergvärme 
från NIBE 

Just nu 8500:- i rabatt till er 
som beställer bergvärme för 

leverans under
 kvartal 1 2011

Vi säljer även Luft/Vatten 
värmepumpar ifrån NIBE och 

Daikin

Luftvärmepumpar av de flesta 
fabrikat.

Bergslagens Inneklimat AB
Skrindvägen 20

739 31 Skinnskatteberg
0222-415 10
070-3671862

www.bergslagensinneklimat.se

Bergslagens Inneklimat
 AB

Önskar gamla & nya kunder en riktigt 
GOD JUL & ett GOTT NYTT ÅR

NYHET ! 
Nu har vi även fullständig VVS-Service, vi utför allt inom VVS


