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Aktuellt för Skinnskattebergs kommun - 
Årgång 27 Nr 10, December 2012

Kommunstyrelsen 
sammanträder

den 4 december 2012  
kl 09.30  

Stora Sammanträdes-  
rummet, Kommunhuset

Dagordning annonseras på 
www.skinnskatteberg.se 

Allmänheten hälsas välkommen! 

Gilla oss på Facebook! 

Tykkää Facebookissa!

www.skinnskatteberg.se
www.facebook.com

Kommunkontorets öppettider under jul och nyår
Torsdag 27/12:  8-12
Fredag 28/12:  8-12
Måndag 31/12:  stängt
Tisdag 1/1:   stängt

Fredag 21/12:  8-16
Måndag 24/12:  stängt
Tisdag 25/12:  stängt
Onsdag 26/12:  stängt

Provåk expressbuss 880 
gratis under december!
 
Under december erbjuds alla att provåka expressbusslinjen 880 gratis  
mellan Skinnskatteberg och Västerås.

Man vill öka medvetandet om expressbusslinje 880 och få pendlare att  
välja kollektivtrafiken mellan Skinnskatteberg och Västerås.  
Förhoppningen är att resenärerna väljer att ställa bilen och fortsätta att 
använda linje 880 även efter årsskiftet.

Efter ett enigt beslut i Skinnskattebergs kommunstyrelse, den 4 september, 
om att finansiera expressbusslinjen började 880:an att rulla mellan  
Skinnskatteberg och Västerås från den 10 september, varje vardag. 

Expressbuss 880 (måndag - fredag)
Skinnskatteberg - Västerås Bussterminal
Skinnskatteberg, jvstn  - 06:45
Gunnilbo vsk   - 06:55
Erikslund N   - Endast avstigande
Västgötegatan   - Endast avstigande
Västerås Bussterminal  - 07:45

Västerås Bussterminal - Skinnskatteberg
Västerås Bussterminal  - 16:45
Västgötegatan   - Endast påstigande
Erikslund N   - Endast påstigande
Gunnilbo vsk   - 17:25
Skinnskatteberg, jvstn  - 17:45
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Vecka 49 
Måndag: Nötskavsgryta & ris. (nötkött, lök 
champinjoner) 
Tisdag: Färsbiffar, sås, grönsaker & potatis.
Förskolan: Ekologiska Köttbullar, sås, grön-
saker & potatis. 
Onsdag: Panerad fisk, pikantsås & potatis. 
Torsdag: Elevens val. Tacos. (Köttfärs, mjuka 
bröd, nachochips, grönsaker, gräddfil, taco-
sås & ost.)
Förskolan: Grönsakssoppa & pannkaka. 
Fredag: Kycklinggryta med currysmak, kokos-
grädde & ris.

Vecka 50 
Måndag: Potatisbullar/blodpudding & bacon. 
(råkost) 
Tisdag: Oxjärpar provencal, tomatsås & ris. 
Onsdag: Panerad fisk, smögensås & potatis. 
Torsdag: Lucialunch: Tomtegröt, limpsmör-
gås, ost & pepparkaka. 
Fredag: Kycklingnuggets, sötsur sås & ris.

Vecka 51 
Måndag: Elevens val. Korv med bröd, torkad 
lök, bostongurka.  
Förskolan: Korv i ugn & potatis. 
Tisdag: Spaghetti & köttfärssås. (pizzasallad) 
Onsdag: Fiskgratäng & hemlagat potatismos. 
Torsdag: Jultallrik (prinskorv, köttbullar,  
julskinka & rödbetssallad) 
Fredag: Pytt i panna med rödbetor 

Matsedel vecka 49-51
Skola och Förskola

0222:ans redaktion: 
Marie Wennerström, Redaktör 
Marco Helmisaari, Informatör 
Belinda Ekström, Informatör

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 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.

Fr.o.m januari 2013 - Nya annonspriser exkl. moms:

  Företag Föreningar 
Halvsida            1800:- 600:-  
Kvartssida         950:- 350:-  
1/8-dels sida  600:-  250:- 

Format (obs! Nya fr.o.m manusstoppet den 12/12 2012)  
Helsida: 233x165  Halvsida, stående: 113x80  Halvsida, lig-
gande: 133x165  1/4 sida: 113x80

I kalendern på sidan 3 kan man ”annonsera” gratis med evene-
mang inom kommunen med information om datum, tid, plats 
och typ av evenemang. Nya företag / föreningar får en annons 
(storlek beroende på utrymme) gratis i samband med starten.

Nästa manusstopp - den 12 december 
Nästa utdelningsdag - den 3 januari

Juletid
I år varnar ”de” för en mild vinter vilket möjli-
gen kan innebära att vi inte får en vit jul. De-
sto mer anledning att lysa upp tillvaron med 
julbelysning och mysiga lyktor - just lyktor 
verkar vara populärt där jag bor iallafall. 

Redan för någon månad sedan började mina 
grannar tända lyktor högt och lågt i sina 
trädgårdar. De är överallt - i träd och buskar, 
på trappor och altaner, på stenar och stockar. 
Jättefint! Som vanligt vill jag tydligen inte 
vara sämre än min omgivning för jag kom på 
mig själv med att titta på olika sorters lyktor i 
några reklamblad...

Jag minns att jag för några år sedan skrev i 
0222:an om min julpynts-ångest men att det 
då gällde grannarnas tomtar och ljusslingor. 
Jag lyckades låta bli att köpa en massa nytt 
den gången men nu tror jag att jag faktiskt vill! 

Ett bra lager med lyktor och ljus kan ju även 
vara bra att ha om det blir strömavbrott! 

God jul till er alla från redaktören!!

Nästa manusstopp - den 12 december 
Nästa utdelningsdag - den 3 januari

OBS! Om du vill annonsera så är det nya 
format som gäller. Se måtten på sidan 10. 
De nya priserna gäller från januari 2013, 
d.v.s om du beställer annonsplats i januari 
eller senare. /Redaktionen



3

www.skinnskatteberg.se0222:an

Aktivitetskalender december 2012

01/12 | 11:00 - Julmarknad - | Baggbro Skola
01/12 | 13:00 - PRO:s julfest i Folkets Park | 

Skinnskatteberg
01/12 | 15:00 - Bowling - BK Skinnsberg A - Warpen BK | 

Lurbohallen
02/12 | 10:00 - Superloppis i Skinnskatteberg10:00-14:00. 

Bokningar: 070-3050382 | Folkets Park
02/12 | 14:00 - Musik i Lokstallet - Bertil Olsson spelar 

och sjunger julvisor, Riddarhyttan | 
Lokstallet

03/12 | 18:00 - Bowling - Lurboligan | Lurbohallen
03/12 | 18:30 - Sverige i Världen - Riksdagsman Olle 

Thorell berättar om sitt arbete i 
utrikesutskottet.  Öppet möte.  Arr: 
Riddarhyttans (S) Förening. | Riddarhyttans 
allaktivitetshus

03/12 | 19:00 - Gympa varje måndag 19-20. T.o.m den 10 
december | Gymnastiksalen

04/12 | 09:30 - Kommunstyrelsen sammanträder - Stora 
Sammanträdesrummet, kommunhuset 
Dagordning annonseras på www.
skinnskatteberg.se | Skinnskatteberg

04/12 | 15:00 - Bowling - PB Lurbo - Avesta, 4-manna | 
Lurbohallen

05/12 | 09:00 - PRO ”Ut o Gå” - Start utanför Coop 
konsum | Skinnskatteberg

05/12 | 13:40 - Bowling - 13:40 - PB Lurbo - Hofors  
8-manna | Lurbohallen

05/12 | 17:00 - Gratis ungdomsbowling | Lurbohallen
05/12 | 19:00 - Aerobics kl. 19-20.  | Gymnastiksalen
05/12 | 19:00 - Årets syföreningsauktion. | 

St:Davidsgården
06/12 | 10:15 - PRO Bowling | Lurbohallen
06/12 | 17:30 - Öppet hus släktforskning 17.30-19.00 | 

Biblioteket i Kolsva
06/12 | 18:00 - Finlands 95e självständighetsdag - 

Vietämme Suomen 95 itsenäisyyspäivää 
seuraamalla nettilähetystä linnan 
juhlista, Helsingistä.  Vi firar Finlands 
självständighetsdag och ser på 
nätsändningen av festmottagningen från 
Presidentens slott i Helsingfors. Arr: 
Skinnskattebergs kommun | Kulturhuset 
Korpen

06/12 | 18:30 - Föreningsmöte IOGT-NTO hos Juhlins | 
Skinnskatteberg

07/12 | 18:00 - Konsert Klassisk musik / Klassisen 
musiikin konsertti | Kulturhuset Korpen

08/12 | 15:00 - Ljusfest i Riddarhyttan - Välkommen till 
Sågplan. Tillverka din egen lykta. | Sågplan

08/12 | 18:30 - Skolgården ideella förenings årsstämma. 
Kafeet är öppet. | Baggå skola

08/12 | 18:00 - Digitalopera: Maskeradbalen av G. Verdi. 
Intensivt drama om svartsjuka och hämnd 
i en ny uppsättning av omtalade regissören 

David Alden.  Uppsättningen utspelas i en 
drömlik svensk miljö i början av 1900-talet. 
| Kulturhuset Korpen

09/12 | 14:00 - Lucia med julmarknad - Som vanligt - en 
mycket ovanlig luciatablå. Lucia kommer kl. 
15.00. Liten trevlig julmarknad i Kolhuset 
14.00-17.00 Välkommen! | Karmansbo 
smedja

10/12 | 18:00 - Bowling - 18:00 - Lurboligan | Lurbohallen
10/12 | 19:00 - Gympa - 19-20.  T.o.m den 10 december | 

Gymnastiksalen
11/12 | 14:00 - Medlemsmöte PRO med Lucia i 

Samlingssalen på Hemgården. | Hemgården 
Skinnskatteberg

12/12 | 09:00 - PRO ”Ut o Gå” - Start utanför Coop 
konsum | Skinnskatteberg

12/12 | 12:00 - PRO bridge | Finska Föreningen
12/12 | 16:00 - PRO Bingo - Bingo i Samlingssalen på 

Hemgården | Hemgården Skinnskatteberg
12/12 | 16:30 - Fritidshemmets Julbasar - Du kan köpa 

saker som barnen gjort, så som julpyssel, 
skålar som de drejat, julbak, halsband/
armband med mera. Lotteri med finfina 
priser! Luciatåg, Försäljning samt lotter & 
fika, Ukuleleföreställning, Lottdragning | 
Klockarbergsskolan

12/12 | 17:00 - Gratis ungdomsbowling | Lurbohallen
12/12 | 19:00 - Aerobics varje onsdag kl. 19-20. T.o.m den 

12 december | Gymnastiksalen
13/12 | 10:15 - PRO Bowling | Lurbohallen
13/12 | 19:00 - Luciakonsert. Luciakören med solister | 

Skinnskattebergs kyrka
15/12 | 10:00 - Öppen Verkstad i Uttersberg kl 10-17 

- välkommen att arbeta med egna bilder 
under handledning av Lina och Lars. | 
Grafikverkstan Godsmagasinet

15/12 | 18:00 - Julkonsert med Chorax.  80:-, förköp 
60:-. Barn och skolungdom t.o.m. 16 år,  fri 
entré. Vid förköp kontakta Cecilia Karlsson, 
tel nr. 0760881441 eller: cecilia.karlsson.
skbg@hotmail.com | Kulturhuset Korpen

16/12 | 10:00 - Öppen Verkstad i Uttersberg kl 10-
17 - idag bjuder vi på alkoholfri glögg 
och pepparkakor, för att insprirera 
till julkortstryckning! | Grafikverkstan 
Godsmagasinet

16/12 | 11:00 - Grannsamverkansmöte - | Fiket i 
Bernshammar

16/12 | 17:00 - Folkpartiets julfest | Leneklints
19/12 | 09:00 - PRO ”Ut o Gå” - Start utanför Coop 

konsum | Skinnskatteberg
19/12 | 17:00 - Gratis ungdomsbowling | Lurbohallen
29/12 | 18:30 - Öppna micken med intervju om kultur. 

Kafeet är öppet. | Baggå skola

Kalendarium för gudstjänster och aktiviteter i Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling    - se sid 19
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Sedan sist 
I denna spalt rapporterar jag för alla 
intresserade kommunmedborgare om några 
av de olika frågor som varit uppe under den 
senaste tiden för mig som kommunstyrelsens 
ordförande i Skinnskatteberg. 

Har deltagit i en intern utbildningsdag 
om Krishantering. Viktigt att kommunen 
är förberedd och fungerar även vid t ex 
större elavbrott, bränder, översvämningar, 
tågurspårningar mm

Delårsbokslutet har behandlats av 
ledningsutskottet och Kommunstyrelsen.  
Prognosen för året visar på ett överskott med 
7,7 miljoner kronor vilket är 3,1 mkr bättre än 
budgeterat resultat. 

Efter en överenskommelse mellan 
arbetsmarknadens parter har styrelsen 
för AFA Försäkring beslutat sänka och 
återbetala premier för åren 2007 och 2008. 
Återbetalningen påbörjas under november 
månad 2012. För Skinnskattebergs del erhåller 
kommunen 4,1 mkr från AFA Försäkring. 
Kommunstyrelsen har beslutat föreslå 
Kommunfullmäktige att 1,9 mkr tillförs 
resultatet för 2012 samt att  2,2 mkr avsätts 
som extra utvecklingsmedel för 2012 och 2013.

En särskild beredning, utsedd av 
kommunstyrelsen, har arbetat med att se 
över den nuvarande delegationsordningen 
De har lagt fram sitt omarbetade förslag för  
kommunstyrelsen vilka har antagit detta.

Undertecknad har i en skrivelse till 
kommunstyrelsen lämnat ett förslag att 
utveckla friluftsområdet vid Borntorpet. I 
förslaget framförs att det finns möjligheter 
att ansöka om medel ur Allmänna arvsfonden 
för en utveckling av området som innebär 
att tillgängligheten förbättras. En ny 
ändamålsenlig “värmestuga” med toalett, 
samt förbättringar av ytskiktet på delar 
av motionsslingorna för att möjliggöra 
framkomligheten för rullstolar, föreslås. 

Kommunstyrelsen har beslutat att ge 
förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med 
frågan utifrån förslaget.

Beslut om nya hastighetsbegränsningar i 
tätorten har tagits av Kommunstyrelsen.

Jag har representerat kommunen vid 
invigningen av Setras nya sovringsverk. 
Positivt med en stor investering i sågverket 
som förhoppningsvis borgar för företagets 
fortsatta verksamhet i Skinnskatteberg.

Äldreomsorgen har haft sin årliga höstfest. 
God mat, bra stämning, trevliga bordssamtal. 

Tidig vinterhälsning!

Skinnskatteberg den 13 november 2012

Lars Andersson (s) 
Kommunstyrelsens Ordförande 
Skinnskatteberg
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Söndag 2 december 18.00  
Film, se www.kulturhusetkorpen.se

Onsdag 5 december 19.30  
Film, se www.kulturhusetkorpen.se

Torsdag 6 december 18.00   
Vietämme Suomen 95. itsenäisyyspäivää 
– Finlands 95e självständighetsdag
Vietämme Suomen 95. itsenäisyyspäivää seuraa-
malla nettilähetystä linnan juhlista, Helsingistä.  
Vaapa pääsy. Tervetuloa!

Vi firar Finlands 95e självständighetsdag och ser på 
nätsändningen av festmottagningen från Presiden-
tens slott i Helsingfors. Fri entré. Välkomna!

Arr: Skinnskattebergs kommun

Fredag den 7 december 18.00 
Konsert Klassisk musik
Sibelius: konsertserie för stråktrio / sarja jousitriolle
Schubert: trio B-dur och Mozart: duo G-dur 
Vapaa pääsy / Fri entré

Arr: Skinnskattebergs kommun

Lördag 8 december 18.00   
Digitalopera: Maskeradbalen av G. Verdi
Verdis intensiva drama om svartsjuka och hämnd i 
en ny uppsättning av omtalade operaregissören Da-
vid Alden som återkommer till Met för första gången 
på 20 år. Fabio Luisi dirigerar sin första Metuppsätt-

Det händer på Kulturhuset Korpen i december 2012
ning av operan. Solister: Sondra Radvanovsky 
– Amelia, Marcelo Álvarez - Gustaf III, Dmitri 
Hvorostovsky - Anckarström, Stephanie Blythe - 
sierskan Ulrica, Kathleen Kim - pagen Oscar.

Uppsättningen utspelas i en drömlik svensk miljö 
i början av 1900-talet. Längd: 3 tim 54 min. 

Entré: 200:-. Biljetter säljs vid entrén.

Arr. Skinnskattebergs kammarmusikförening med 
stöd av Västmanlandsmusiken, Systemair, Skinn-
skattebergs kommun.

Söndag 9 december 18.00  
Film, se www.kulturhusetkorpen.se

Onsdag 12 december 19.30  
Film, se www.kulturhusetkorpen.se

Lördag 15 december 18.00   
Julkonsert med Chorax  
Traditionell julkonsert med körmusik.  
Inträde: 80:-, förköp 60:-. Barn och skolungdom 
t.o.m. 16 år, fri entré. Förköp: Cecilia Karlsson, 
0760881441, cecilia.karlsson.skbg@hotmail.com

Arr: Chorax i samarbete med Bilda.

Alltid aktuell info på: 
www.kulturhusetkorpen.se och 
www.skinnskatteberg.se/kalender 

Konsert klassisk musik / Klassisen musiikin konsertti 

www.skinnskatteberg.se

Vapaa pääsy / Fri entré 
Tervetuloa! Välkomna!

Plats / Paikka: Kulturhuset Korpen 
Tid / Aika: 7 december  
                    kl./klo 18:00

Program/ohjelma 
Sibelius: konsertserie för stråktrio /  
               sarja jousitriolle
Schubert: trio B-dur
Mozart: duo G-dur
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Störningar i kommunens telefoni

I januari 2013 byter vi växel när vi går över till IP-
telefoni. Bytet medför ca 2 dagars driftsstörning-
ar då växeln kan ta emot samtal men inte koppla 
vidare. Störningarna berör även mobiltelefonin.

Mer information lämnas av: 
Steve Henriksson, IT-avdelningen vid Skinnskat-
tebergs kommun. Tel. 0222-450 20 eller e-post
steve.henriksson@skinnskatteberg.se 

Stacken Familjecentral
Familjecentralen är en mötesplats för föräldrar och 
barn, 0–6 år. Här kan barnen leka, sjunga och måla, 
och föräldrar ges möjlighet att träffa andra små-
barnsföräldrar. Kaffe, te och mjölk 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

SAGOSTUND med Isabelle 
tisdag den 11 december 
11.00 och 13.30

Torsdag den 13 december 
Vi firar Lucia på Stacken 10.30 
De barn som vill sätter på sig lucia eller tomtekläder 
Vi sjunger jul- och luciasånger

JUL ÖPPET TIDER 
öppet till och med torsdag 20 december 
öppnar igen tisdag  
8 januari

Se kursutbudet på vår hemsida:  
www.nvu.se/vux
För mer information: 
Martina Carlsten, studievägledare:  0223-443 76
Jessica Edström, studieinformatör:  0223-291 64
Gunnel Johansson, assistent:  0223-291 81
Suzanne H-Jonsson, assistent:  0223-443 72

Studera inom  
vuxenutbildningen  

under våren?
Sista ansökningsdag 3 december!

Välkommen med din ansökan!

SKINNSKATTEBERGS
FÖRETAGSNÄTVERK

Önskar er alla en
underbar Jul och
ett framgångsrikt affärsår 2013!

Nästa träff: 23 januari 2013 07.30 – 09.00
Anmälan: behövs inte

För mer information, kontakta Marnix Bijl, ordförande.
Telefon 076-2625387 eller e-post info@farnashjarta.se

Känner Du en företagare? Tveka inte att inbjuda henne eller
honom till vårt möte!

Lucia med julmarknad 
9 december kl. 14:00 i Karmansbo smedja 

Som vanligt - en mycket ovanlig luciatablå. 
Lucia kommer kl. 15.00. 

Liten trevlig julmarknad i Kolhuset 
kl. 14.00-17.00 

Välkommen! 
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Juhlimme Suomen 95. itsenäisyyspäivää 
Vi firar Finlands 95 självständighetsdag

www.skinnskatteberg.se

Vapaa pääsy / Fri entré 
Tervetuloa! Välkomna!

Hemgården klo/kl. 14-16 
Juhlallista yhdessäoloa. Ilmainen tarjoilu. / Festligheter tillsammans. 
Kostnadsfri servering.
 
Skinnskattebergin kirjasto / Skinnskattebergs bibliotek 
klo/kl. 17-18
Suomalaista musiikkia ja laulua / Finsk musik och sång
 
Kulttuuritalo Korpen / Kulturhuset Korpen 
klo/kl. 18-21
Seuraamme yhdessä linnanjuhlien suoralähetystä. 

6. Joulukuuta / 6 december

Ändrade dagar 
för sophämtning under

jul och nyår i Skinnskatteberg

Ändrade hämtningsdagar
Jul- och nyårshelgen innebär förändringar i sophämtningen, 

se nedan. Låt kärlen stå tills de blir tömda. Vi hoppas att änd-

ringen inte orsakar något extra besvär för er. 

Om du har frågor om sophämtningen kan du ringa på tfn 

0221-294 83.

  Tel 021-393500 Postadress: 721 87 Västerås 
 info@vafabmiljo.se  www.vafabmiljo.se

Ordinarie hämtningsdag  Ny hämtningsdag
Vecka 52  Vecka 51
Måndag  24/12  Söndag 23/12

Tisdag till fredag vecka 52 hämtas avfall ordinarie dag. 
Vecka 1 hämtas avfall ordinarie dag. 
Låt kärlet stå tills det blir tömt.

Återbruket har stängt vissa helgdagar
Återbruket i Skinnskatteberg har stängt julafton, juldagen,  

nyårsafton och nyårsdagen. Annandag jul är det öppet 9-14.

Skotta och sanda
Skotta, sanda och håll rent kring ditt sopkärl. Gångvägarna 

ska vara minst 1,2 m breda. Behållare ska vara placerade på 

ett plant underlag så de inte fryser fast.

VafabMiljö önskar God Jul och Gott Nytt År!
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Det händer på biblioteket! 
i december

Musik
Torsdag 6 december kl 17:00
Vi uppmärksammar Finlands självständighets-
dag med musik av Taisto och Hemppa

Teater
Måndag 10 december 
”Månen sover” 
Uusiteatteri spelar den  
tvåspråkiga föreställningen  
för förskolan, 
kl 9:00 och kl 10:30 
Målgrupp 3-6 år.  
Spelas på Korpen

Sagostund
Tisdag 11 december
Sagostund på Stacken kl 11:00 0-2 år  
och 13.30 3-5 år 

Utställning
Stina Stjernström - Textila tavlor
Utställningen pågår till den 31 december
Vi på biblioteket är mycket glada att än en gång 
ha möjlighet att visa upp Stinas fantastiska 
hantverk. Denna gång i form av textila bilder, 
inspirerade från naturen, med applikationer, ma-
skin- och frihandsbroderier som bygger mycket 
på färgkombinationer.

Boken kommer
Boken kommer är en kostnadsfri service för 
dig som vill låna böcker eller annat, men som på 
grund av rörelsehinder, ålder, långvarig sjukdom 
eller liknande anledning inte kan komma till 
biblioteket.
 Du kan välja att låna böcker, musik, tidskrifter 
och böcker med extra stor stil med mera.
 Ring biblioteket, 0222-450 05, och tala om 
vilka böcker du vill låna så kommer vi med 
böckerna hem till dig.

Datorhjälp
Torsdagkvällar 17-19 har vi drop-in för dig som 
behöver hjälp med grundläggande datorkun-
skap. Vi utgår från dina egna förutsättningar och 
hjälper dig att komma igång med mejl, sociala 
medier, internet, ordbehandling o dyl. 
Ta gärna med egen dator (laptop)

Öppettider Jul/Nyår
27/12  12:00-17:00
28/12  10:00-15:00
2/1 12:00-17:00
3/1 12:00-17:00
4/1 10:00-15:00
Från den 7/1 gäller ordinarie öppettider

Våra ordinarie öppettider:
Måndag 10:00-17:00
Tisdag  12:00-19:00
Onsdag 12:00-19:00
Torsdag 12:00-19:00
Fredag  10:00-15:00
 
Välkommen in! 
Tel: 0222-451 38
www.skinnskatteberg.se/bibliotek

Vi önskar alla våra låntagare 
en riktigt 
God Jul och ett Gott Nytt år!!

Ingegerd, Isabelle, Anders och Adam
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Smartast i familjen!
NIBE™ F1245 – en avancerad bergvärmepump som alla kan    
använda. Och den sänker din energikostnad med upp till 80%. 

Läs mer om våra bergvärmepumpar och se alla smarta   
funktioner på www.nibe.se

Upp till 

80%
besparing              

KOM TILL OSS, VI SÄLJER OCH INSTALLERAR NIBE VÄRMEPUMPAR

Smartphone-användare! 
Läs av koden och 
upplev mer av oss. 

Taggar för NIBEs höstkampanj

1 
 

 
     2  

 
 

  3  
 

         4

5 
 

 
     6  

 
 

  7  
 

         8

9 
 

 
     10  

 
 

  11  
 

         1
2

13  
 

     14  
 

 
  15  

 
         1

6

1. Dagspress – Stockholm

2. Dagspress – Göteborg

3. Dagspress – Malmö

4. Dagspress – resten av landet

5. Utomhus – Stockholm

6. Utomhus – Göteborg

7. Utomhus – Malmö

8. Monter på mässa

9. Populärpress 

10. Populärpress – kvinnlig inriktning

11.  Populärpress – manlig inriktning

12. Fackpress

13. Pro�spaketet

Vi har som vanligt 
fullt sortiment av 
värmepumpar och 
naturligtvis alla  
produkter från  
NIBE

Bergslagens Inneklimat AB Önskar alla gamla och 
nya kunder en God Jul och ett Gott Nytt År
  Vi är nu rustade inför nästa år med 6 personer i arbetsstyrkan och vi 

utför alla förekommande arbeten inom VVS. Vi har även fullt sortiment 
av badrumsinredningar, se badplatsen.se

Första halvåret 2013 erbjuder vi exempelvis kranbyte i kök med  
blandare FMM med diskmaskinsavstängning och hög pip för endast 
1600 kr monterat och klart efter utnyttjande av rotavdrag.
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Rubrik
Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Etiam in 
dolor dolor, consectetur 
tempus risus. Proin nisl 

Notis
Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Etiam in 
dolor dolor, consectetur 
tempus risus. Proin nisl 

Rubrik
Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Etiam in 
dolor dolor, consectetur 
tempus risus. Proin nisl 

Rubrik
Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Etiam in 
dolor dolor, consectetur 
tempus risus. Proin nisl 

Dubbelnotis
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Etiam in dolor dolor, con-
sectetur tempus risus. Proin 
nisl erat, faucibus at rutrum 

Dubbelnotis
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Etiam in dolor dolor, consectetur tempus risus. Proin nisl 
erat, faucibus at rutrum vel, semper ac urna. 
Nullam volutpat ligula eu mauris viverra sollicitudin.
Quisque nec turpis lorem. 

0222:an i ny tappning
Från och med nästa år kom-
mer 0222:an genomgå ett flertal 
förändringar. Vi har redan börjat 
trycka tidningen i färg, men for-
matet kommer att bli mindre och 
behändigare och layouten kommer 
förändras. För dig som läsare hop-
pas vi kunna ge mer av intressanta 
artiklar samt information om vad 
som händer i Skinnskatteberg med 
omnejd. För dig som annonserar 
innebär det, förutom färgannonser, 
ändrade storlekar på annonserna 
samt något höjda priser:

På denna sidan presenteras det nya 
formatet samt några av de nya an-
nonsmåtten i millimeter och enligt 
formeln höjd x bredd.

Exempel mått och priser:
 Företag Föreningar

Helsida: 233 x 165 3200:- 950 

Halvsida (liggande): 133 x 165 1800:- 600:-
Halvsida (stående): 113 x 80 1800:- 600:-

1/4-delsida: 113 x 80 950:- 350:-
1/8-delsida: 55 x 80 600:- 250:-

Dubbelnotis: 24,5 x 80 450:- 150:-
Notis: 24,5 x 37, 5 300:- 100:-

Man kan även i fortsättningen prenumerera på 
annonsplats 5 eller 10 nummer i taget. Kontakta 
redaktionen - se sid 2.

Välkommen med din annons i vår nya färgtidning!
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Kören

Chorax
Kom och smygstarta julen med oss i en 
Traditionell julkonsert med körmusik.

Entré 80 kr, Förköp 60 kr
Barn och skolungdom t o m 16 år, fri entré.
Vid förköp kontakta Cecilia Karlsson
på tel. 0760 88 14 41 eller via mail:
cecilia.karlsson.skbg@hotmail.com

Lördag den 15 december kl 18.00
Kulturhuset Korpen

Välkomna!

 

                          LuciaKonsert 
 

               Skinnskattebergs 

   Kyrka 

     Torsdag 13/12 

   kl 19.00  

    Luciakören 

   med 

          solister 

 

  

 

Julens gudstjänster 

Julafton kl 23 
Midnattsmässa i Skinnskattebergs kyrka 
Julkören, Helene Leijon, HansEric Johansson 

Juldagen kl 7 
Julotta i Heds kyrka,    
Hedkören, Marie Blommé 

 

 
 

 

1:a Advent- 2 december 
Skinnskattebergs kyrka kl 11 
Högmässa 
Fagersta Stadsmusikkår spelar 
 

Hemgården kl 14 
Adventsandakt 
Hedkören sjunger 
Heds kyrkliga syförening bjuder på adventskaffe 
 

Lokstallet kl 15.30 
Adventstankar 
Hans Eric Johansson 

 
Heds kyrka kl 18 
Adventsmässa 

Hedkören sjunger 

Nyårsafton kl 15 
Nyårsbön i Heds kyrka  
Marie Blommé 

Nyårsdagen kl 18 
Nyårsgudstjänst med 
musik i Gunnilbo kyrka 
Heléne Leijon  

 

Hög tid för beställning av Radondosor
Radongasmätning ska göras under vinter- 
halvåret, från oktober till april (dvs under 
eldningssäsong) Strålsäkerhetsmyndigheten 
rekommenderar alla som inte mätt tidigare att 
mäta radongashalten i bostaden.

Skinnskattebergs kommun har varit i kontakt 
med några ackrediterade företag och fått pris-
uppgifter. Se www.skinnskatteberg.se. Du kan 
själv välja vilket företag du vill anlita.

Uppge i beställningen att det gäller Skinnskat-
teberg, speciellt om du har en annan postadress 
än Skinnskatteberg, men fastigheten ligger i 
kommunen. Mätresultaten registreras hos mil-
jö- och byggnadsnämnden och blir offentliga.

För att få bra resultat av mätningen ska du ha 
en dosa per våningsplan med bostadsrum och 
minst två dosor per bostad.

Läs mer om radon på www.radonguiden.se



 12

www.skinnskatteberg.se0222:an

I N F O R M A T Ö R E N S  S P A L T

Med vänliga hälsningar
Belinda Ektröm, informatör

Skinnskattebergs kommun, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
tel. 0222 450 47, belinda.ekstrom@skinnskatteberg.se

Växlingarna går fort den här tiden på året. 
Ena stunden är det strålande sol och gyllene löv, i nästa 
ligger ett vitt snötäcke över marken och frostkristallerna tar 
över lövens plats på träden. Lite snö lättar upp i mörkret, 
men följs ofta av hala vägar. Under december månad kom-
mer direktbuss 880 Skinnskatteberg – Västerås gå kostnads-
fritt. Passa på att åka med. Läs en bok, morgontidningen eller 
sov en stund. Allt det där man inte kan göra i bilen.

Nyordning i Lurbohallen
Skinnskattebergs kommun tar från och med årsskiftet över 
driftansvaret för Lurbohallen. Beslutet togs i samförstånd med 
bowlingklubben BK Skinnsberg som fortsätter att driva hallen 
fram tills dess. Anledningen är att bowlingklubben länge ar-
betat för att få ekonomin att gå ihop. Eftersom Lurbohallen är 
ett viktigt inslag i vår kommuns idrotts- och fritidsverksamhet 
är BK Skinnsberg och Skinnskattebergs kommun överens om 
att hallen bäst gagnas av att BK Skinnsberg fortsätter utveckla 
idrotten medan kommunen arbetar för att utveckla hallen.

Bredbandsmöte
Den 20 november i Bysala Hembygdsgård var det informa-
tionsträff om bredband på landsbygden i Skinnskatteberg 
kommun. Det togs upp exempel på hur andra löst bred-
bandsfrågan och länsstyrelsens kartläggning redovisades.

Ändrade hastighetsbegränsningar 
i Skinnskattebergs tätort
Kommunstyrelsen har fattat beslut angående hastighetsbe-
gränsningarna i Skinnskattebergs tätort. Tre ändringsförslag 
gick igenom med en överväldigande majoritet i Kommun-
styrelsen. 

Beslutet innebär att:
• Infarten från Baggådalen/Riddarhyttan behåller samma   
  hastigheter som i dagsläget, det vill säga 40 km/timme.

• Sotvretsvägen från Köpingsvägen till Östra Ringvägen  
  sänks till 30 km/timme.

• Köpingsvägen från Edithas till mellan 
  Borntorpsvägen/Hagstuguvägen höjs till 60 km/timme.

• Hastighetsbegränsningarna på småvägarna 
  i villaområdena sänks till 30 km/timme.

• Hastighetsbegränsningarna på Centralvägen 
  från Hemgården till ICA sänks till 30 km/timme.

Beställ radondosor
Kom ihåg att radongasmätning ska göras under vinterhal-
våret, från oktober till april (under eldningssäsong). Strålsä-
kerhetsmyndigheten rekommenderar alla som inte tidigare 
mätt radongashalten i bostaden att göra det.
För att få bra resultat av mätningen behövs en dosa per vå-
ningsplan med bostadsrum och minst två dosor per bostad.

Vid beställning av radondosor uppger ni i beställningen 
att det gäller Skinnskatteberg. Extra viktigt är det om din 
postadress är en annan än Skinnskatteberg, men fastigheten 
ligger i kommunen. Mätresultaten registreras hos miljö- och 
byggnadsnämnden och blir offentliga. 
Läs mer om radon på www.radonguiden.se

Möjligheter genom upphandling! 
22 november hölls utbildningen Möjligheter genom upp-
handling för företagare som ville lära sig mer om att hitta 
nya affärsmöjligheter i lagkravet på offentlig upphandling. 
Upphandlingschef Lars Klaar lärde ut och svarade på frågor 
om hur upphandling fungerar i praktiken och hur man kan 
göra för att ett företag enklare ska kunna delta.
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Med vänliga hälsningar / Ystävällisin terveisin
Marco Helmisaari, tvåspråkig informatör, kaksikielinen tiedottaja
Skinnskattebergs kommun, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

puh. 0222 450 44, marco.helmisaari@skinnskatteberg.se

T I E D O T T A J A N  P A L S T A

Yht´äkkiä on kauniin väriset lehdet hävinneet ja pakkanen 
värjää maan ja kasvit. Kun olet ulkona raikkaassa ilmassa on 
hyvä muistaa että voi olla liukasta.

880 Skinnskatteberg - Västerås
Joulukuun aikana tulee pikalinjayhteys 880  
Skinnskattebergin ja Västeråsin välillä olevan ilmainen. Jätä 
auto parkkipaikalle ja käytä tilaisuutta hyväksi.

Lurbohalli
Skinnskattebergin kunta ottaa vuodenvaihteessa Lurbohallin 
operatiivisen vastuun. Päätös tehtiin yhteisymmärryksessä 
keilaseuran BK Skinnsbergin kanssa joka loppuvuoden ajan 
jatkaa hoitamaan hallia. Keilaseura on pitkään  
työskennellyt saadakseen ekonomian toimimaan. Koska 
keilahalli on tärkeä osa kuntamme urheilu- ja  
vapaa-ajantoimintaa ovat Skinnskattebergin kunta ja BK 
Skinnberg samaa mieltä siittä että halli hyödyntyy parhaiten 
jos BK Skinnsberg jatkaa urheilun kehitystä ja kunta  
työskentelee hallin kehityksen kanssa.

Laajakaistatapaaminen
20. päivä marraskuuta pidettiin informaatiotapaaminen  
Bysalan kotiseututilalla laajakaistasta Skinnskattebergin 
kunnan maaseudulla. Tapaamisessa näytettiin esimerkkejä 
kuinka muut ovat ratkaiseet laajakaistakysymyksen ja  
selvitettiin lääninhallituksen kartoitus.

Muutetut nopeusrajoituset Skinnskattebergissä
Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen Skinnskattebergin  
nopeusrajoitusten suhteen. Enemmistö päätti kolme  
muutosta.

Muutokset tarkoittaa että:
• Baggådalen/Riddarhyttanista johtava tie säilyttää saman    
   nopeusrajoituksen, 40 km/h.
• Nopeusrajoitus lasketaan 30 km/h Köpingsvägenistä  
   Sotvretsvägeniin ja Östra Ringvägeniin.
• Köpingsvägen kohdalta jossa on Edithas  
   Borntorpsvägen/Hagstuguvägeniin korotetaan 60 km/h.
• Pientaloalueen pikkuteillä lasketaan nopeusrajoitukset  
   30 km/h.
• Centralvägen Hemgårdenin ja ICAn välinen matka  
   lasketaan 30 km/h.

Tilaa radoonirasiat
Muistathan että radooninmittaus tehdään vuoden  
talvipuoliskolla, lokakuusta huhtikuuhun.  
Strålsäkerhetsmyndigheten suosittelee että he jotka eivät 
aiemmin ole tehneet mittausta tekee sen. Saadakseen 
mittauksesta tarkat tulokset tarvitaan rasia per kerros jossa on 
asuinhuone ja vähintään kaksi rasiaa per huoneisto.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta rekisteröi mittauksen 
tulokset joista tulee julkisia.
 
Lue lisää radoonista, ruotsiksi: www.radonguiden.se

Koulutus ”Möjligheter genom upphandling!”
22. päivä marraskuuta pidettiin yrittäjille koulutus  
”Möjligheter genom upphandling!”. Koulutus kertoi miten 
yrittäjä voi löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia  
julkisen hankinnan lakivaatimuksen kautta.  
Hankintapäällikkö Lars Klaar kertoi ja vastasi kysymyksiin 
kuinka julkinen hankinta toimii ja kuinka yritykset helpomin 
voivat osallistua siihen.

Juhlimme 95. itsenäisyyspäivää 
6. joulukuuta tapahtuu paljon Skinnskattebergissä,  
itsenäisyyspäivän merkeissä. Hemgårdenissa on juhlallista 
yhdessäoloa, kirjastossa musiikkia ja illemmalla on  
mahdollisuus seurata linnanjuhlien suoralähetystä  
kulttuuritalossamme. Katso myös mainos sivulla 7.
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Artikelserie om entreprenörer i Skinnskattebergs kommun

Företagsnamn: Bergslagens Mattleasing AB 
När startade företaget?  
Vi har funnits sedan 2006 då vi knoppades av från   
Riddarhyttetvätten

Vilka är ni som arbetar i företaget?  
Bolaget ägs av Sussi och Jörgen Kalliga vi är idag   
6 st anställda

Vad har ni för affärsidé?  
Vår affärsidé är att hyra ut entrémattor till företagskunder.

Vad kan ni erbjuda?  
Vi har ett eget tvätteri i Riddarhyttan där vi tvättar och 
kvalitetskontrollerar samtliga mattor innan dom levereras 
ut till kund av våra egna chaufförer.
Vi tillhandahåller även logomattor, skrapmattor och  
arbetsplatsmattor.

Hur är det att verka i Skinnskattebergs kommun?   
Fördelen med att finnas i Riddarhyttan är att   vi 
ha RV.68 som passerar genom byn så    
vi kommer snabbt ut till våra kunder som   
 finns i hela mellansverige.

Vad är på gång just nu? 
Vi kommer under vintern att     
investera i två nya torktumlare som     
kommer att öka vår tvättkapacitet.
Kontaktinformation: 
Bergslagens mattleasing 
Liensvägen 1 
73091 Riddarhyttan 
0222-13495

Jörgen Kalliga

Sussi Kalliga

Fritidshemmets Julbasar
När: 2012-12-12 klockan: 16.30-19.00 
Var: På Fritidshemmet

Du kan köpa saker som barnen gjort, så som julpyssel, 
skålar som de drejat, julbak, halsband/armband med mera. 
Vi har även ett lotteri där man kan vinna finfina priser! 

Vill du bidra till vårt lotteri, kanske bakar du fantastiskt 
goda limpor, gör egna julkransar eller dylikt? Bidraget vill 
vi i så fall ha senast måndagen den 10 december.

Program 
16.30 Mingel 
17.00 Luciatåg 
17.30 Försäljning samt lotter & fika 
18.00 Ukuleleföreställning  
18.30 Lottdragning
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Valitut palat suomeksi

(kort sammanfattning på finska)

Kunnanhallitus kokoontuu 
Skinnskattebergin kunnanhallitus kokoontuu 4. päivä joulukuuta klo 09:30 kunnantalossa.  
Esityslista ilmoitetaan kunnan nettisivulla (www.skinnskatteberg.se).
Tervetuloa!

Välitilinpäätös 
Hallintokomitea ja kunnanhallistus on nyt käsitellyt välitilinpäätöksen.Vuoden ennuste näyttää 7,7 miljoonan kruunun 
ylijäämää joka on 3,1 mkr enemmän kuin arvioitu.
 
Skinnskattebergin kunta sirtyy IP-puhelimien käyttöön
Pieni muistutus siittä että Skinnskattebergin kunta sirtyy tammikuun puolivälissä IP-puhelimien käyttöön ja että siirto voi 
tuottaa häiriöitä puhelimien toimintaan noin kahden päivän aikana. Häiriöitten aikana vaihde voi vastaanottaa puhelut.

0222-lehti
Olet varmaan jo huomannut että 0222-lehteä uusitaan ja painetaan värillisenä. Mainonnan hinnat muuttuvat Tammikuusta 
2013 lähtien. Tässä mainosten uudet koot ja hinnat. Voit myös nähdä eri formaatit sivulla 10.

Yritykset Yhdistykset
1/1-sivu (233mm x 165mm) 3200 kr 950 kr
1/2-sivu (133mm x 165mm) 1800 kr 600 kr
1/2-sivu (233mm x 80mm) 1800 kr 600 kr
1/4-sivu  (113mm x 80mm) 950 kr 350 kr
1/8-sivu  (55mm x 80mm) 600 kr 250 kr
Tuplanotiisi (24,5mm x 80mm) 450 kr 150 kr
Notiisi (24,5mm x 37,5mm) 300 kr 100 kr

 
Mainospaikan tilaus tehdään osoitteeseen 0222@skinnskatteberg.se tai soittamalla 0222 – 451 39.

Vår tandhygienist Bernice Frisk lämnar oss för nya
utmaningar. Bernice har varit en synnerligen värdefull och
inspirerande medarbetare. Tyvärr skiljs här våra vägar och
vi önskar henne all lycka i framtiden.

Samtidigt har vi glädjen att meddela att en ny tandhygienist
börjar hos oss den 3 december. Linn Larsson kommer från
Fagersta och har bland annat arbetat vid Folktandvården
i Västerås. Vi tror att hon kommer att smälta in fi nt i vår 
gemenskap och tillföra oss den värdefulla kompetens som en
tandhygienist besitter.

Välkommen till oss på Folktandvården Skinnskatteberg

Personalförändringar vid Folktandvården Skinnskatteberg
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Klockarbergsskolans Fritids
Kreativiteten och entusiasmen flödar och det går inte att ta miste på barnens 
glädje över att lära sig nya saker! Just nu har vi på Fritids ett Ukulele-projekt 
& barnen får även lära sig att dreja. Det som skapas kommer att säljas på en 
Julbasar i december! Efter jul blir det någon rolig aktivitet med barnen för 
pengarna som kommer in vid basaren.

Frida drejar Fanny drejar också Elsa och Linn övar ukulele

Agnes, Alva, Linn och Moa spelar tillsammans

Fotograf: Benny Blomqvist

Se även annons om fritidshemmets Julbasar på sidan 14
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Socialdemokraterna
Vår målsättning är att bibehålla Skinnskatteberg 

som egen kommun. Med hög kvalité, bra boende, 
skola och omsorg, samt verka för att  

Skinnskatteberg ska bli en tillväxtkommun

Besök gärna vår hemsida, 
www.socialdemokraterna.se/skinnskatteberg

Du är välkommen att höra av dig.

Vi svarar på dina frågor:
Tony Bölja: 0222-109 04, 073-0761043,  
mail t.c.b@telia.com

Lars Andersson: 0222-132 13, 076-7857924,  
mail lars.andersson@riddarhyttan.nu

Stig Johansson: 0222-321 27, 070-5781396,  
mail stig.johan42@telia.com

Tommy Sunvisson: 0222-415 13, 070-
2483140, mail tommysun@hotmail.com

Sverige i Världen 
Öppet möte i Riddarhyttan.

Riksdagsman Olle Thorell berättar 
om sitt arbete i utrikesutskottet.

Plats: Riddarhyttans Allaktivitetshus. 
Måndagen den 3 december kl. 18.30. 

Arr: Riddarhyttans (S) Förening 
Hjärtligt Välkommen.

Vi önskar Er en GOD JUL och ett 
GOTT NYTT ÅR!

Socialdemokraterna  
Skinnskattebergs Arbetarkommun

 
 

 
 

 

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 vår julfest! 

 
 
 

Den 16/12, kl. 17.00 
hos Leneklints.  

 
Anmälan till Vanja  
senast den 12/12. 

 
 

 

GOD JUL 
 

& 
 

GOTT NYTT ÅR!  
 

 

 

 

Kontakta gärna någon av oss 
 

carina.sandor@folkpartiet.se 

janne.lejon@telia.com eller 

vanja.leneklint@tele2.se 

 

www.folkpartiet.se/skinnskatteberg 

www.alliansforskinnskatteberg.se 

www.carinasandor.se/blogg 
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 Svenska kyrkans kalendarium December 2012                                       
  Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling           

 
Fre  30/11 kl.19.00        Syföreningsauktion i Hedgården. Varmt Välkomna! 
Sö 2/12 kl.11.00        Sjung in advent, i Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé. 
                       och Mari Jansson. Adventskaffe.      
Sö 2/12 kl.14.00        Adventsgudstjänst på Hemgården med Hedkören, Marie Blommé och 
                       Hans Eric Johansson. Kaffe serveras av Heds kyrkl.syförening. 
Sö 2/12 kl.15.30        Advent i Lokstallet, Riddarhyttan. Hans Eric Johansson 

   Sö 2/12 kl.18.00        Adventsmässa i Heds kyrka. med Hedkören, Hans Eric Johansson, kyrkkaffe. 
   On 5/12   kl 18.00        Syföreningsauktion i S:t Davidsgården. Varmt Välkomna!  

To 6/12 kl 10.30        Andakt på Klockarbergsgården. Marie Blommé, Glädjekören. 
Sö   9/12 kl.17.00        Adventssamling i S:t Davidsgården.  
To   13/12 kl.19.00        Lucia i midvintertid i Skinnskattebergs kyrka. 
Lö   15/12 kl.17.00 Kauneimmat joululaulut, Skinnskattebergin kirkossa. Hallstahammarin 
   suomenkielinen kuoro. Lars Nyberg, piano. Kahvitarjoilu.  
   Seppo Leppänen. Tervetuloa! 
Sö   16/12 kl.11.00 Mässa i S:t Davidsgården. Heléne Leijon, kyrkkaffe. 
To   20/12 kl.10.00 Andakt på Hemgården. Marie Blommé.  
Sö   23/12 kl.11.00 Vid julens krubba i Skinnskattebergs kyrka. Mari Jansson 

   Må  24/12 kl 23.00 Midnattsmässa i Skinnskattebergs kyrka. The Christmas Choir. Musik. 
   Hans Eric Johansson och Heléne Leijon. 

Ti    25/12 kl.07.00 Julotta i Heds kyrka. Hedkören. Marie Blommé 
Fre  28/12 kl.14.00 Heds kyrkliga syförenings julcafé hos Gunilla och Bengt Persson.   
Sö   30/12  kl.11.00 Mässa vid jul och nyårstid i Skinnskattebergs kyrka.  
   Marie Blommé. Julkaffe. 
Må  31/12 kl.15.00 Nyårsbön i Heds kyrka - tankar vid ett års-skifte. Musik. Präst: Marie Blommé. 
..…….…………………………………………………………………………………………………………  
        

      
    
  

 
 

 
              
 
        
 
       
              
 
 
 
 
 
  
     

 
 
             

                                                                                                           

 

Skinnskatteberg med Hed  
och Gunnilbo församling 
Kyrkvägen 3, 739 31 Skinnskatteberg 
Skinnskatteberg.pastorat@svenskakyrkan.se 
www.svenskakyrkan.se/skinnskatteberg 
Expedition vard.10 -12………0222-336 36 
Kyrkoherde…………………  0222-336 32 
Komminister…………………0222-336 30 
Komminister…………………0222-336 33 
Kyrkomusiker ……………….0222-336 34                    
Kyrkogårdsärenden………… 0222 -336 39 

       Månadens psalm  737 
 
1. Ej upplysta gårdar, ej hus och palats 
kan bjuda Maria och Josef en plats. 
Hos djuren i stallet de reder en säng 
av gräset, som vuxit på Betlehems äng. 
 
2. En stjärna, som förut i rymden ej fanns 
nu strålar kring stallet med himmelens glans. 
Så tysta och stilla står djuren och ser 
hur Skaparens under i julnatten sker. 
 
3. Nu tiden är inne. Ett barn är oss fött. 
Och rummet är fattigt, Maria är trött. 
Sin kärlek så skyddslös Gud världen förtror. 
Som barnet i krubban Han här bland oss bor. 
  





 








Var med och fira ! 
 
Varje vardag och söndag firas gudstjänst. 
För det mesta är den nog arbetsbunden. 
I det vanliga sker en gudstjänst. Där formar 
vi livet tillsammans i tätort, by och skogstorp. 
I vårt vardagsliv är vi Guds medarbetare. 
 
Söndagen kan vi fira i någon av våra kyrkor. 
Vi kan vara med i bönen och lovsången. 
 
Under det nya kyrkoåret prövar vi förslag 
till en ny kyrkohandbok för Svenska Kyrkan. 
Vi är med och formar framtiden i vardag och 
söndag i arbetets gudstjänst  
och gudstjänstens arbete. 
 
Så tillönskas ni alla ” Ett Gott Nytt Kyrkoår ” 
Var med och fira ! 
Er 
Hans Eric Johansson / kyrkoherde 

 

Välkommen att boka 
julbord hos oss på  
Restaurang & Pub  
Station - Mat och  
underhållning i hjärtat 
av Skinnskatteberg!
Vi erbjuder ett julbord 
med mycket variation för 
hela familjen för 195:- per 
person exkl. dryck. Gäller 
även företag!

Dessutom kommer vi att 
erbjuda ”drop-in” julbord 
Fredagen 21/12 samt Lör-
dagen 22/12 från 18:00 där 
alla är välkomna! 

Vi på Station önskar er en 
riktigt god jul! 

Tel: 0222-298 00 
www.restaurangstation.se  

stationen@live.com

Grannsamverkansmöte 
16/12 kl: 11:00 

i ”Fiket” Bernshammar.

Missa inte grannsamverkan i ”FIKET” i Hed 
(Bernshammar)!

Nu har vi hållit på i 10 år, och möten är så 
trevliga. Här pratar vi inte bara om brotts-
förebyggande utan samlas för att umgås och 
ha trevligt. Fika finns att köpa.

Mötet hålls ca 1g/månad, söndagar kl.11.00. 

Exakta datum och mer information finner ni  
på vår hemsida som ni hittar på www.LVD.se

Hjärtligt välkomna!

Håll dig på fötter i vinter!
Välkommen att hämta sandpåsar från den 7 december hos Alltjänst, 
Östra Ringvägen 2 (mellan Coop konsum och Systembolaget).

För mer information, ring Alltjänst: 
Samordnare 0222-451 08 eller administratör 0222-450 89

Har du mycket ishalka och behöver mer än en eller 
ett par påsar? Sandlådor för allmänheten  finns på 
flera platser i kommunen: 

Skinnskatteberg 
Återvinningsstationen mittemot Shell 
Båthamnen vid reningsverket

Riddarhyttan 
Handlar´n s parkering

Hed/Bernshammar 
Återvinningsstationen i Bernshammar

Färna 
Återvinningsstationen vid kiosken

Uttersberg 
Galleri Astleys parkering  
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Café med gröt och skinksmörgås
Korv med bröd

Hantverk
Granar - Kransar - Rökt/fisk/korv

Bröd - Julgodis mm

Tomtemor på besök           Häst  & släde

Alla hälsas hjärtligt välkomna

Baggbrobygdens Byalag

Julmarknad
Baggbro skola Skinnskatteberg

Lörd 1 dec Kl 11.00-15.00

Information kontakta:
Monika Hjort 0222-417 12 • 070-219 11 20

Baggbron

Koppar-
berg

Rv 68

v 233

Skolan

Fagersta

Örebro

Skinnskatteberg


