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Kommunfullmäktige 
sammanträder

Måndag 22 februari 
klockan 18.00

på  Kulturhuset Korpen

Kommunstyrelsen
sammanträder

Tisdag 23 februari
klockan 13.15

i Röda rummet,
Kommunhuset
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* Från biblioteket  sid. 10 
* Sedan sist  sid. 11 
* Föreläsningsdagar sid. 13 
* Vad händer på ABF? sid. 14 

Dialog
             med politiker i kommunledningen!

Under våren kommer du som medborgare vid fem tillfällen att  
inbjudas till samtal med kommunens politiska ledning!

Du får då möjlighet att komma med synpunkter, funderingar,  
frågor, kritik och uppmuntran!

Frågor vid detta tillfälle: Vård- och omsorgsfrågor

Plats: Albinssons konditori 
Dag: Torsdagen den 8 februari 
Tid: kl 16-18
Du möter: 
Marianne Engström & Roger Ingvarsson
Ordförande resp vice ordf i Vård och Omsorgsutskottet, samt 
Lars Andersson, Ordförande i Kommunstyrelsen.

Vi bjuder på fika! Välkomna!

Ny sotare i kommunen
Från och med den 23/12-09 har 

Skinnskattebergs kommun bytt Skorstensfejarmästare och den nya 
är:

Bergslagens Sotning och Ventilation AB 
Klas Eriksson 0223-714 73 

ev telefonsvarare. 
Hemsida: www.bergslagenssotning.se

Frågor i samband med bytet hänvisas till: 
Sotarmästaren 

alt. Räddningstjänsten 0222 -103 80
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Skolans matsedel vecka 5-8

Vecka 5
Måndag: Hot dogs & Makaroner.
Tisdag: Lasses färs biff sås & potatis.
Onsdag: Spröd bakad guldlax remouladsås & potatis.
Torsdag: Kyckling nuggets söt-sur sås & ris.
Fredag: Spaghetti & köttfärssås.

Vecka 6
Måndag: Kycklingpanna & kalla sås.
Tisdag: Husmans färs biff sås grönsaker & potatis.
Onsdag:  Spröd bakad Citron & lime fisk  med kall  
   sås & potatis.
Torsdag: Redd grönsakssoppa & Pannkaka.
Fredag: Hamburgare med bröd & countryfries.

Vecka 7
Måndag: Korvstroganoff med ris.
Tisdag: Grekiska färs biff tzatziki & pasta.
Onsdag: Fiskgratäng & potatis.
Torsdag: Köttgryta & potatis
Fredag: Liten Kycklingklubba currysås & ris.

Vecka 8
Måndag: Ugn stekt korv med tomat, 
   ost & potatismos.
Tisdag: Köttbullar gräddsås grönsaker & potatis.
Onsdag: Citronett pikant sås & potatis.
Torsdag: Köttfärssoppa & Pannkaka.
Fredag: Kycklinggryta & ris.

 
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. 
Redaktionen ansvarar inte för material som inte beställts.

Nästa manusstopp:  Den 11 februari
Utgivningsdatum:  Den 1 mars

Februari

•01.02.2010 | 14.00 - Heds kyrkliga syförening har 
årsmöte - Årsmötet sker hemma hos Perssons i Uttersberg.
För kontakt: Gunilla Persson 0222-320 90

•02.02.2010 | 19.00 - Hedkören
Kyrkokör i södra församlingsdelen.
Vi sjunger allt med glatt humör!

•03.02.2010 | 10.00 - Allianslokalen öppen - 
Kom och diskutera med oss! Vi bjuder på fika.

•03.02.2010 | 13.00 - Korsdraget! - 
S:t Davidskören i England! 
Ord bild och ton från resan till vår vänförsamling.
•03.02.2010 | 18.00 - Buggkurs - 
Folkets Park

•03.02.2010 | 19.30 - Onsdagsfilmen - 
Se www.biokorpen.se för mer info om aktuell film.

•06.02.2010 | 19.00 - Digitalopera Verdi: 
Simon Boccanegra - För mer info se sid. 6

•07.02.2010 | 10.00 - Skinnskattebergsklassikern  
Skinnskattebergsklassikern moment skidor;
Klasser:   mini 1,5 km, 
                motion 6 km och
                utmaning 21 km.
Startavgift 50 kr. Gemensam start kl. 10.00 Borntorpet.

•07.02.2010 | 15.00 - Matinéfilm för alla åldrar - 
Se www.biokorpen.se för mer info om aktuell film.

•07.02.2010 | 18.00   - Film för alla åldrar -
Se www.biokorpen.se för mer info om aktuell film.

•07.02.2010 | 15.00 - Prova på att sjunga i kör! 
Bara för killar! - Pröva att sjunga i kör. 
Susanne Bågenfelt låter oss prova på denna snabbt växande 
”rörelse” i Sverige.

•09.02.2010 | 09.00 - Kyrkans tisdag och öppen 
förskola - 
Öppen förskola: för föräldrar och barn.
Kyrkans tisdag:
Träff för daglediga äldre i angränsande rum. 
För information om program ring vår diakon Lisbet Kjellin 
0222-336 36

•09.02.2010 | 14.00 - Barnkör - 
Barn och ungdomskör från 6 år. Du behöver inte kunna läsa. 
OBS! Ingen kör v 9 då det är sportlov.

Aktivitetskalender
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Aktivitetskalender
Februari

•10.02.2010 | 10.00 - Allianslokalen öppen - 
Kom och diskutera med oss! Vi bjuder på fika.

•11.02.2010 - Teater i samarbete med skolan - 
Den förbannade kattmumien av 4 teatern
för åk 2-3 i Kulturhuset Korpen den 11 februari

 •12.02.2010 | 18.30 - Norsk supergrupp på turné: 
The Brazz Brothers!  - På Kulturhuset Korpen
För mer info se sid. 6

•15.02.2010 | 14.00 - Heds kyrkliga syförening har 
möte - Möte hemma hos Erik och Brita i Karlsberg. 
Kontakt: Gunilla Persson 0222-320 90

•16.02.2010 | 13.30 - Sagostund på Stacken - 
Isabelle från biblioteket kommer  hit och har sagostund 13.30 
och berättar lite om biblioteket.
Efter sagostunden fikar vi fettisdagsbullar tillsammans.

•16.02.2010 | 18.30 - Folkpartiet har årsmöte - 
I St. Davidsgården Medlemmar och intresserade hälsas varmt 
välkomna.

•17.02.2010 | 10.00 - Allianslokalen öppen - 
Kom och diskutera med oss! Vi bjuder på fika.

•17.02.2010 | 18.30 - Alliansen har månadsmöte - 
Våra arbetsgrupper behöver många intresserade deltagare.

•18.02.2010 | 18.30 - IOGT-NTO-föreningen har 
månadsmöte - I sin lokal på Skolvägen 8
Du är välkommen!

•18.02.2010 | 18.30 - Kulturkväll på Korpen - 
Medverkande: Kulturskolans elever och lärare. 
Entre: 30:-/ vuxna, 10:-/skolungdom, biljetter vid entrén. Arr: 
Kulturskolan

•21.02.2010 - 21.03.2010 - Samlingsutställning - 
Galleri Astley  Måleri och grafik

•21.02.2010 | 10.00 - Främjandeloppet - 
Främjandeloppet på skidor 
Borntorpet kl. 10-11. Valfri sträcka. 
Efter loppet korvgrillning och fika. Priser utlottas. 
Arr.: Friluftsfrämjandet.

•21.02.2010 | 15.00 - Film från 7 år - 
Se www.biokorpen.se för mer info om aktuell film.

•21.02.2010 | 18.00 - Film från 15 år - 
Se www.biokorpen.se för mer info om aktuell film.

•22.02.2010 | 18.00 - Kommunfullmäktige sam-
manträder. -  Ärendelista, se: www.skinnskatteberg.se

•23.02.2010 | 18.00 - Flugfiskeäventyr på film
Kulturhuset Korpen Entré 50:- För mer info se sid. 14

•23.02.2010 - 26.03.2010 - Utställning: Sköra 
vingar – fjärilar -  På biblioteket
Fotografier av naturkonstfotografen Joakim Thornell
24 februari – 26 mars Vernissage den 24 februari kl 18.

•23.02.2010 | 09.30 - Öppen förskola och 
Kyrkans tisdag - 
Öppen förskola: För föräldrar med barn.
Kyrkans tisdag: Träff för daglediga, äldre i angränsande rum.
För program ring vår diakon Lisbet Kjellin 0222-336 36

•23.02.2010 | 18.00 - Sköra vingar – Sorgmantel & 
Nattviol – En kväll på bibblan! - 
Kl. 18.00 Vernissage, Joakim Thornell visar och berättar om 
sina bilder
Kl. 19.00 Bertil Olsson – Sorgmantel & Nattviol – 
Naturen i sångpoesin från Bellman till Taube
På biblioteket

•24.02.2010 | 10.00 - Allianslokalen öppen - 
Kom och diskutera med oss! Vi bjuder på fika.

•24.02.2010 | 19.00 - Konsert: The McDades - 
På Kuklturhuset Korpen. För mer info se sid 7

•25.02.2010 | 18.00 - Föreläsning i skolserien: Att 
förändra en skola - Kulturhuset Korpen
Fredrik Svensson, f.d. rektor i Botkyrka, entreprenör i IT-bran-
schen, officer i Armén.  Fri entré! 
Arr. Skinnskattebergs kommun

 •26.02.2010 | 19.00 - Konsert med Ida Falk Win-
land, sopran och Matti Hirvonen,piano -
För mer info se sid. 7
 
•27.02.2010 | 09.00 - Loppis - Folkets Park
Boka bord på telefon: 0222-10376, 070-5392684

•27-28.02.2010 | 13.00-17.00
Skyttesimulator
På Kulturhuset Korpen

•28.02.2010 | 15.00 - Årsmöte Baggbron - 
Årsmöte Baggbrobygdens byalag kl. 15 i Baggbro skola
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Sophämtningsschema 2010

Tömningsveckor för dem som har månadshämtning. Schema fr.o.m. februari 2010.

Varje månad        Varje månad             Varannan månad             Varannan månad
Jämna veckor       Ojämna veckor         Jämna veckor                  Ojämna veckor
 6  7   6   7
 10  11   14   15 
 14  15   22   23
 18  19   30   31
 22  23   38   39
 26  27   46   47 
 30  31   
 34  35      OBS!
 38  39
 42  43  Detta är det korrekta sophämtningsschemat för dem som har   
 46  47  månadshämtning eller varannan månadshämtning av sopor.
 50  51        Klipp ur och spara

 

GÅR DU I BYGGNADSTANKAR ? 
 

Glöm inte lämna in bygglovsansökan i god tid innan Du skall börja bygga.

 
Bygglov krävs för att bygga: 

 
                                      Bygga nytt    -   Till eller ombyggnad  -  Inglasade uteplatser    -  Plank 
 
                                      Överbyggda uteplatser    -    Garage -   Carport    -   m.m. 
 
Om du vill vara säker på att få bygglov före sommaren är sista ansökningsdag för bygglov   
den 30 april. Kom ihåg att handläggningstiden av ärendet påbörjas först när kompletta 
handlingar har inkommit. 
 
BEHÖRIG KVALITETSANSVARIG 
 
För att åtgärder som kräver bygganmälan eller rivningsanmälan skall få påbörjas, krävs en 
kvalitetsansvarig person, som uppfyller Boverkets byggregler. 
 
Information om hur du ansöker om bygglov och hur du utformardin ansökan får du på kommunens hemsida 
www.skinnskatteberg.se  under Bygga och Bo 
 

                               Telefon och besökstider på Byggnadskontoret 
                                                Byggnadsinspektören Michael Zerai träffas 
                                   på telefon 0222-451 27 måndag – torsdag kl. 8.00-10.00 
  Bokning av besökstid samt övriga frågor  
                                              på telefon 0222-450 87 Anita Vytlacil. 
  

 



5

www.skinnskatteberg.se0222:an

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.

Nya öppettider:
Tisdagar 9.30 - 16.00
Torsdagar 9.30 - 16.00

Tisdag den 16 februari kommer Isabelle hit från 
biblioteket och har sagostund 13.30 och berättar 
lite om biblioteket.
Efter sagostunden fikar vi fettisdagsbullar tillsam-
mans.

Tisdag den 16 mars sagostund med Isabell 13.30

VÄLKOMMEN  

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

Skinnskattebergs Sportklubb - SSK 
inbjuder till

Årsmöte
Tid:  Söndagen den 21 februari 2010, kl 15.00 
Plats:  Systemairhallen

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Vi bjuder på fika.

Varmt välkommen!
Styrelsen

Socialdemokraterna i 
Skinnskatteberg 
inbjuder till 
Medlemsmöte!

Onsdagen den 10 februari
kl 19.00
Plats: S:t Davidsgården

Vårt kommunala handlingsprogram.
Aktuella politiska frågor!

Fika

Sympatisörer samt nya och gamla medlemmar är 
välkomna!
Styrelsen

Centralskolan vill rikta ett stort 
tack för sponsringen av vår 

Nobelfest till:

ICA Nära Berghallen
Coop Konsum Skinnskatteberg

Blomsterängen
Setra trävaror
Bosses Grill

Färna Herrgårdsbod
Kyrkan

Lärarförbundet
Systemair AB

Östmarks bildemontering och service AB
SWEDBANK
Galleri Astley

Restaurant Station
Brukshotellet

Edithas
Janssons El

Pizzeria Amore
Strids Däck

Karmansbo buss AB
Kjellins El

Företagsmässa
 den 17 april i Sporthallen (ev. Korpen)

Information:
Näringsliv och turism 0222-45045 och 

Johan Torvaldsson 0222-13280.
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Det händer 
på Kulturhuset Korpen i februari

2010

Onsdag 3 februari kl 19.30  Onsdagsfilmen
Arr: Skinnskattebergs FilmFörening-SFF med stöd av Skinnskattebergs kommun. Information om filmtit-
lar finns på biblioteket, på Korpen och på www.biokorpen.se, du skapar din egen inloggning som du kan 
spara för att komma direkt till medlemssidorna nästa gång du besöker hemsidan.

Lördag 6 februari kl 19.00  Digitalopera Verdi: Simon Boccanegra
Biljetter á 180:- bokas på Biblioteket, tel 451 38 och hämtas ut senast 15 min före sändning på Korpen. 
Ev. resterande biljetter säljs direkt vid Korpens entré. Mer info: www.fhr.se
Arr: Skinnskattebergs kammarmusikförening med stöd av Skinnskattebergs kommun, Statens Kulturråd, 
Västmanlandsmusiken och  Systemair.

Söndag 7 februari kl 15.00  Matinéfilm för alla
Arr: Skinnskattebergs FilmFörening-SFF med stöd av Skinnskattebergs kommun. Information om filmtit-
lar finns på biblioteket, på Korpen och på www.biokorpen.se, du skapar din egen inloggning som du kan 
spara för att komma direkt till medlemssidorna nästa gång du besöker hemsidan.

Söndag 7 februari kl 18.00  Film för alla
Arr: Skinnskattebergs FilmFörening-SFF med stöd av Skinnskattebergs kommun. Information om filmtit-
lar finns på biblioteket, på Korpen och på www.biokorpen.se, du skapar din egen inloggning som du kan 
spara för att komma direkt till medlemssidorna nästa gång du besöker hemsidan.

Fredag 12 februari kl 18.30  
Norsk supergrupp på turné: The Brazz Brothers! 
Instrumentell virtuositet, humor och improvisationskonst på hög nivå har gjort Brazz Brothers till en av 
Norges främsta musikexporter. 28 års turnéer över hela världen har fört dem till afrikanska stamhövdingar 
och nordiska symfoniorkestrar, amerikanska jazzikoner och sydafrikanska damkörer. Kärnan i The Brazz 
Brothers’ musik är en högst originell mix av världens musik, från jazz och gungande afrikanska rytmer till 
stämningsfull folkmusik från Skandinavien. Gruppen gör också en workshop på kulturskolan för elever 
från länet och angränsande kommuner.
Info: www.brazzbrothers.com       www.youtube.comwatch?v=LHKx8qriTiM   

Biljetter bokas och säljs på Biblioteket, tel 0222/451 38. Biljetter säljs även 30 min före konserten på 
Korpen.
Entré: 140:-/vuxna, 80:-/medlemmar i Kammarmusikföreningen, skolungdom t.o.m. gymnasiet har fri 
entré! För studerande vid SLU-SMS och Folkhögskolan är entrén fri efter betald medlemsavgift    (120:-/
spelår). Arr: Skinnskattebergs Kammarmusikförening och Kulturskola och Kultera med stöd av Skinn-
skattebergs kommun, Statens Kulturråd, Västmanlandsmusiken och  Systemair.

Torsdag 18 februari kl 18.30 Kulturkväll på Korpen
Medverkande: Kulturskolans elever och lärare. 
Entre: 30:-/ vuxna, 10:-/skolungdom, biljetter vid entrén. Arr: Kulturskolan

       Fortsättning på nästa sida



7

www.skinnskatteberg.se0222:an

Söndag 21 februari kl 15.00 Matinéfilm från 7 år.
Arr: Skinnskattebergs FilmFörening-SFF med stöd av Skinnskattebergs kommun. Information om filmtit-
lar finns på biblioteket, på Korpen och på www.biokorpen.se, du skapar din egen inloggning som du kan 
spara för att komma direkt till medlemssidorna nästa gång du besöker hemsidan.

Söndag 21 februari kl 18.00 Film från 15 år.
Info: se ovan

Måndag 22 februari kl 18.00 Kommunfullmäktige sammanträder.
Ärenden: se www.skinnskatteberg.se

Tisdag 23 februari kl 18.00  Flugfiskeäventyr på film se sid. 14

Onsdag 24 februari kl 19.00 Konsert: The McDades
The McDades bjuder på musik med keltiska rötter, stänk av jazzimprovisation och världsmusikrytmer. 
Här ryms allt från danslåtar med stark rytmisk gnista, till vackra, känslosamma sånger. The McDades 
kommer från Kanada, där syskonen växte upp med folkmusikspelande föräldrar. Instrumenten är fiol, bas, 
flöjter, slagverk och gitarr. 2006 utsågs gruppen till bästa kanadensiska världsmusik- och instrumental-
grupp.  Mer info och lyssna på: themcdades.com  och www.myspace.com/themcdades   
Biljetter säljs från kl 18.00 konsertdagen på Korpen. Pris: 120:-, medlemmar i Kultera  80:-,  skolungdom 
t.o.m. gymnasiet har fri entré! 
Arr: Kultera med stöd av "Ett kulturliv för alla", Skinnskattebergs kommun, Västmanlandsmusiken.

Torsdag 25 februari kl 18.00 
Föreläsning i skolserien: Att förändra en skola 
Fredrik Svensson, f.d. rektor i Botkyrka, entreprenör i IT-branschen, officer i Armén."Förnyare av 
Svenskt Arbetsliv 2004" och "Årets Stockholmare" 2005. Jobbar nu med nätverket Rektorsakademien 
(www.rektorsakademien.se). Fredriks senaste bok ”Tänk om ” släpptes i december.  Fri entré!   
Arr. Skinnskattebergs kommun

Fredag 26 februari kl 19.00 
Konsert med Ida Falk Winland, sopran och Matti Hirvonen,piano
Sedan Ida Falk Winland vann Solistpriset 2008, har hon sjungit med såväl Royal Philharmonic Orchestra 
som Kungliga Filharmonikerna, Sveriges Radios Symfonikorkester och Göteborgs Symfoniker. Och hon 
har gjort sin första stora operaroll på GöteborgsOperan. Ida Falk Winland ackompanjeras av pianisten 
Matti Hirvonen, både på skiva och turné. Sånger av Copland, Nystroem och Strauss står på programmet. 
Hon har berättat att det var sångtexterna som fick henne att välja just detta program. Både Emily Dickin-
sons ”12 Poems” och de tonsatta dikterna av Ebba Lindqvist har fascinerat henne med sina formuleringar 
kring naturens och livets gång, och om längtan efter ro.

Entré: 140:-/vuxna, 80:-/medlemmar i Kammarmusikföreningen, skolungdom t.o.m. gymnasiet har fri 
entré! För studerande vid SLU-SMS och Folkhögskolan är entrén fri efter betald medlemsavgift   (120:-/
spelår).

Arr: Skinnskattebergs kammarmusikförening med stöd av Skinnskattebergs kommun, Statens Kulturråd, 
Västmanlandsmusiken och  Systemair.

Lördag 27  och söndag 28 feb kl 13-17  Skyttesimulator
Arrangör: Jägarförbundet Skinnskatteberg & Surahammars jaktvårdskrets
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Grafikverkstan Godsmagasinet är en ideell förening, som drivs av verksamma 
konstnärer i samarbete med konstintresserade medlemmar. Föreningens målsättning 
är att skapa en kreativ arbetsmiljö för grafisk konst i det gamla godsmagasinet, som 
ligger i anslutning till Galleri Astley i Uttersberg, tre mil norr om Köping. 

Verkstaden är utrustad för både djuptryck och boktryck och är öppen för 
gästkonstnärer både ifrån Sverige och andra länder. Samtidigt arrangerar vi visningar 
och demonstrationer för allmänheten, introduktionskurser i olika djuptryckstekniker 

och i boktryck. Vi har också möjlighet att arrangera vidareutbildning för konstnärer i samband med att gästkonstnä-
rer med olika inriktning och kompetenser besöker verkstaden.

Grafikverkstan Godsmagasinet har en välutrustad boktrycksverkstad med olika typer av boktryckspressar och en rik 
sortering av både blytyper och trätyper i olika typsnitt. Vi har två korrex-pressar och en Stanhope-press, 
indeponerad från Grafikens Hus i Mariefred. Det finns också en skärmaskin för papper och enklare 
bokbinderiutrustning. Målsättningen är att med boktrycket som utgångspunkt skapa goda förutsättningar för 
gästande konstnärer att arbeta i bokform och samtidigt sprida kunskap om artists books som konstform.

Djuptrycksdelen av verkstaden är  utrustad med en Domeijpress, en Västervikspress. och en liten handgjord press 
från Västerås. Till en början kommer verksamheten att vara inriktad på så kallade torra tekniker, som torrnålsgra-
vyr, kopparstick och collografi, men målsättningen är att så småningom kunna utrusta verkstaden även för etsning.

Har ni några frågor i övrigt kan ni också gärna höra av er till: 
Lina Nordenström på 073-564 11 67, lina_no@hotmail.com eller till
Lars Nyberg på 0760-890017, nyb_art@hotmail.com   www.grafikverkstan.se
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Tillsammans kan vi skapa ett 
bättre Skinnskatteberg

Vi 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 årsmöte den 16 februari

 kl. 18.30 i St Davidsgården. 
Med diskussion av aktuella frågor 

Du är hjärtligt välkommen!            

Vi bjuder på fika.

HOTELL STATION
Hotell i Stinsens gamla bostad

 

Vardagar Sön & Tors                                     
Enkelrum                       795:-               
Dubbelrum                   1195:-     

Helger Fre & Lör 1 natt         2 nätter 
Enkelrum                       550:-          850:- 
Dubbelrum                    900:-        1350:- 
Priserna är inkl. moms och frukost. 

Samtliga rum har: 
• dusch/wc 
• tv 
• trådlöst internet 
För längre vistelse begär gärna offert 
 Boking                 070 563 24 99,  070 321 86 72       
                              info@hotellstation.se
                              0222 106 73         

Folkets Park
Skinnskatteberg

Vi har lokalen för ditt arrangemang!
Öppet året runt

Fester, möten, konserter, dans, kurser mm.

Stor parkering, vackert läge, nära!
Humana hyror - God service!

Upp till 400 matgäster.
Grillplatser vid vattnet.

Vi hjälper dig att sammanställa dina önskemål:
Musik, underhållning, ljudanläggning, tillstånd, 

vakter, fika, mat, dukning etc.

OBS! Vi hyr också ut bord och stolar, serve-
ringsutrustning, tal- och musikanläggning samt 
kommunens party-tält, monteringsbara scen och 

toalettvagnar.
Se vår hemsida:

folketspark-skinnskatteberg.se

Damfotbollsträning
Vill du röra på dig och tycker att det är 
kul med fotboll?
På torsdag kvällar mellan kl 18-19 är 
det damfotbollsträning för alla som vill vara med.
I Systemairhallen   Välkomna
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Biblioteket informerar

Utställning
Sköra vingar – fjärilar
Fotografier av naturkonstfotografen Joakim Thornell
23 februari – 26 mars
Vernissage den 23 februari kl 18.

Sagostund på Stacken
Biblioteket har sagosunder på Stacken
16 februari kl 13.30 Tema Fettisdag och Gräddbulle
16 mars kl 13.30

From 4/1 2010 har biblioteket 
nya öppettider:

Teater i samarbete med skolan
Den förbannade kattmumien av 4 teatern
för åk 2-3 i Korpen den 11 februari

Under tiden 1/2 - 12/2 kommer vi att sälja ut vårt 
gamla hyllsystem till förmånliga priser. 
20:-/gavel och 10:-/hyllplan

Måndag, Onsdag  9.00 - 17.00
Tisdag, Torsdag            13.00 - 17.00
Fredag               9.00 - 15.00

Tisdag 23 Februari
Sköra vingar – Sorgmantel & Nattviol –
En kväll på bibblan!

Kl. 18.00 Vernissage, Joakim Thornell visar och 
berättar om sina bilder
Kl. 19.00 Bertil Olsson – Sorgmantel & Nattviol – 
Naturen i sångpoesin från Bellman till Taube

Skinnskattebergs Hembygdsförening 
ordnar med fikaservering.
I samarbete med Studiefrämjandet.

Kultera
Kultera, tidigare Kulturskolans vänförening startades 1993. Kulturskolans vänförening har som namnet antyder haft som uppgift 
att stötta kulturskolans verksamhet vilket vi fortsättningsvis kommer att göra. Det sker genom arrangemang av kulturcaféer där 
intäkterna bidrar till kulturskolans olika musikgruppers resor och liknande.
Med namnbytet breddar vi också vår verksamhet. Vi har en egen hemsida www.kultera.se med en evenemangskalender där man 
ska kunna hitta tid och datum för evenemang som händer i och omkring Skinnskatteberg. 

Vi hoppas kunna intressera fler att vara med och utveckla Kultera till en aktiv arrangörsförening. Tidigare arrangemang har varit 
Anna Jansson med Lindesbergs Storband, Lina Adolphson med trio, Ale Möller, Aly Bain och Bruce Molsky samt Sofia Karls-
son med ensemble. Vi vill fortsätta att arrangera evenemang och tar gärna emot dina förslag och idéer.

Som medlem i Kultera får du rabatt på inträdesbiljetter samt en inbjudan per e-post till våra evenemang. 

För att bli medlem i Kultera betalar du in på bankgirokonto  487-1232  200.-/familj eller 100.-/enskild
Anmäl ditt medlemskap och din e-post adress till info@kultera.se
Vill du veta mer? Kontakta:
Torbjörn Johansson 070-422 0691    Hans Jonsson 070-244 5640 

Foto: Joakim Thornell
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Sedan sist
Ett axplock från månaden som gick: 

I denna spalt kommer jag att rapportera för alla intresserade om några av de olika frågor 
som varit uppe under den senaste månaden inom politiken. 

•	 Kommunfullmäktige har antagit Personalpolitiskt program, lönepolicy och 
chefspolicy. Dessutom antog Fullmäktige i december en ”Handlingsplan för skydd 
mot olyckor som kan föranleda räddningsinsats”. 

•	 Fullmäktige har antagit en ny förbundsordning för vårt gymnasieförbund, NVU, som 
vi har tillsammans med Norberg och Fagersta. 

•	 Kommunledningen har vid två tillfällen träffat VL-representanter för att planera 
kommande tidtabeller som skall gälla från juni -10 till dec -10. Vi jobbar på att en 
bättre samordning kommer att ske och att kollektivtrafiken förbättras. 

•	 Kommunstyrelsen har beslutat att ge vård och omsorgsutskottet i uppdrag att utreda 
möjligheterna att ta emot ett mindre antal ensamkommande flyktingbarn.

•	 Ett seminarium i Färna om ungdomsfrågor i kommunen blev lyckat, med många 
kreativa idéer som nu skall jobbas vidare med.  
Ett antal politiker och tjänstemän processade under en hel dag! 
 

•	 Kommunstyrelsens Arbetsutskott har berett frågan om att starta ett 
Brottsförebyggande råd. Frågan är nu på väg tillbaka till KS och Fullmäktige för 
beslut. 

•	 Ett Samarbetsdokumentet mellan polisen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, 
kronofogden, skattemyndigheten och kommunerna är nu undertecknat.  
Den ekonomiska brottsligheten skall bekämpas med gemensamma krafter! 
 

•	 KS AU har beslutat att föreslå KS att införa Rättvisemärkt Kaffe i hela kommunen. 

•	 Jag har hunnit med två företagsbesök har hunnits med senaste månaden: 
Setra, ett av landets modernaste sågverk! 84 anställda och en omsättning på 350 
miljoner. Kommunens näst största företag, samt  
Gårdsfrun, ett relativt nystartat familjeföretag med gårdsförsäljning av kött, foder 
mm. 

•	 Som deltagare vid Pensionärs och handikapprådet fick jag vara 
med vid en förhandstitt på de nyrenoverade rummen på avd 
Granen på Hemgården. Det ser bra ut! 

        Lars Andersson (s)
      Kommunstyrelsens Ordförande 
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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

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 friskvårdande 
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

Vill Du vara med och skapa ett bättre Skinnskatteberg?
Kom då med oss och arbeta i en av våra arbetsgrupper inför valet! Gör något!

Om Du bara utnyttjar Din rösträtt på valdagen, kommer demokratin inte att utvecklas.

I våra fyra arbetsgrupper arbetar vi bland annat med:
EKONOMI OCH UTVECKLING – SOCIALA FRÅGOR
SKOLFRÅGOR - FRITIDSFRÅGOR – MILJÖFRÅGOR

I vår lokal mitt emot brandstationen kan Du träffa oss varje onsdag
kl 10 -13. Kom och berätta, hur Du vill ha det!

Du kan också nå oss via mail eller telefon:
C Rolf Andersson johnrolf@spray.se  Kd Lars Carnbrand tel 30072  

Fp Carina Sandor carina.sandor@liberal.se
M Pernilla Danielsson pernilla.danielsson@moderat.se

Alliansen Vanja Leneklint vanja.leneklint@telia.com tel 41672

ALLIANSEN vill arbeta för SKINNSKATTEBERGS BÄSTA
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Föreläsningsdagar i Skinnskatteberg vårterminen 2010 
                                                                
 
                                            
25 februari 
Fredrik Svensson : Att förändra en skola
Fd rektor i Botkyrka, entreprenör i IT-branschen, officer i Armén.
"Förnyare av Svenskt Arbetsliv 2004" och "Årets Stockholmare" 2005.
Jobbar nu med nätverket Rektorsakademien (www.rektorsakademien.se)  
Fredriks senaste bok ”Tänk om ” släpptes i december.
                                                   

25 Mars
Tomas Danielsson: Att klara stressen i skolan
Tomas ligger bakom begrepp som tokstress, vaccinationer mot stress, stresshypo-
kondri, nu även stressagilty samt mycket annat. Han har som föreläsare och expert 
i stressfrågor blivit känd för svenska folket som Stressdoktorn från Örebro.

29 April
Igor Ardoris: Livet är hur vi upplever att livet är. 
Med målande metaforer och fängslande engagemang får Igor både barn 
och vuxna att engageras i budskapen från konceptet SjälFörsvar. Igor är 
känd från TV-serien klass 9 A. och som framgångsrik coach och föreläsare

27 Maj                                                    
Leena Berglund: Hur har det gått med utvecklingsarbetet
Kommunchefen och ordföranden i Styrgruppen Leena Berglund sammanfattar, analyserar och utvärderar 
utvecklingsprocessen med utgångspunkt i vårens föreläsningar.

 Kl. 15.00-18.00      Skolans personal
            Kl. 18.00-19.30      Föräldrar och allmänhet

Plats: Korpen 

Ny Skola – Nya Möjligheter
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        På G i  
 
Vildmarksmässa i maj 
Nu drar vi igång arbetet med en vildmarksmässa som kommer gå av stapeln i slutet av maj. Vi söker 
föreningar, företag, organisationer & privatpersoner som vill vara med och genomföra detta. Det kan 
vara alltifrån att ställa ut på mässområdet till att vara parkeringsvakt eller komma med idéer på 
föreläsare och aktiviteter. Vi behöver all hjälp. Tillsammans gör vi mässan och visa på alla spännande, 
viktiga och häftiga saker som finns i vår kommun.   
 

Vill du vara med och arrangera en Vildmarksmässa i Skinnskatteberg i maj? 

Kom till vår upptaktsträff tisdagen den 16 februari kl 18.00 i ABF:s lokal i Lurbohallen. 
 

 
 

Flugfiskeäventyr  
på film! 
               
Följ med filmaren och flugfiske 
entusiasten Jussi Sjölund & 
Mountain media på fiskeäventyr.  
Vi besöker Smålänska Emån på jakt 
efter stora havsöringar, åker till 
Råneälven i Norrland för att fiska gädda och harr och sen avslutar vi med en 
drömresa till Youkon, Canada för att fiska Canada Röding, lax, harr och 
gädda. Här får du även möta björn, vithövdad örn och fantastisk orörd natur. 
 
Plats: Kulturhuset Korpen 
Tid: Tisdagen den 23 feb kl 18.00 
Pris: 50 kr (ungdomar, studerande, arbetslösa & pensionärer 30 kr) 
 
Förberedelse för Jägarexamen 
Är du mellan 10-15 år och intresserad av djur och natur? Funderar du kanske på att i framtiden ta 
jägarexamen? Vi tänkte starta en cirkel med syftet att öka kunskapen kring djur och natur samt jakt. 
Vi varvar teori med praktiska kunskaper utomhus.  Om du är intresserad eller vill veta mer kontakta 
ABF. 
 

För mer information om vår verksamhet kontakta expeditionen eller gå in på vår hemsida 
www.abfvv.se 

Expeditionen i Skinnskatteberg  
Öppettider:  Tisdagar 10:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 
Tel: 0222-410 70, 073-0847671 
annika.hedberg@abf.se 
Välkommen att delta i vår verksamhet! 
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Svenska kyrkans kalendarium februari 2010
Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling
 
 
Söndag  31/1 kl. 11.00 Gudstjänst i S:t Davidsgården i Skinnskatteberg, Marie Blommé.
 

Söndag  31/1 kl. 14.00 Suomalainen Kansanlaulumessu/ Finsk vismässa, Skinnskattebergin 
     kirkossa. Paavo Collin. 
 

Onsdag  3/2 kl. 13.00 Korsdrag i S:t Davidsgården i Skinnskatteberg. Ord, bild och ton.  
     S:t Davidskören i England. 
Fredag  5/2 kl. 10.00 Babypaketstillverkning i S:t Davidsgården i Skinnskatteberg.  
Torsdag 4/2 kl. 14.00 Andakt på Hemgården i Skinnskatteberg, Marie Blommé.
 

Söndag  7/2 kl. 11.00 Kyndelsmässa i Skinnskattebergs kyrka, Hans Eric Johansson.
 

Söndag  7/2 kl. 18.00 Kyndelsmässa i Heds kyrka, Hans Eric Johansson.
 

Söndag  14/2 kl. 11.00 Fastlagsgudstjänst ”Hjärtats röst” i S:t Davidsgården, Hans Eric Johansson.
 

Söndag  14/2  kl. 18.00 ”Se vi gå upp till Jerusalem”. Gudstjänst med S:t Davidskören i  
     Gunnilbo kyrka, Hans Eric Johansson.
 

Tisdag  16/2 kl. 19.00 Fettisdag.  Fest inför fastan. Sång  Musik Semlor i Skinnskattebergs kyrka. 
 

Onsdag 17/2 kl. 13.00 Korsdrag i S:t Davidsgården i Skinnskatteberg. ”Sjukhuskyrkan på  
     Köpings lasarett.” Sjukhusdiakon Iréne Josefsson berättar. 
 

Onsdag 17/2 kl. 18.00 Askonsdagsmässa i Skinnskattebergs kyrka, Heléne Leijon.
 

Torsdag 18/2 kl. 10.30 Andakt på Klockarbergsgården i Skinnskatteberg, Lisbet Kjellin.
 

Fredag  19/2 kl. 10.00 Babypaketstillverkning i S:t Davidsgården i Skinnskatteberg.  
 

Söndag  21/2 kl. 11.00 Söndagsmässa i S:t Davidsgården i Skinnskatteberg, Marie Blommé.
 

Söndag  21/2 kl. 14.00 Vintergudstjänst på Billholmen i Långsvan, Marie Blommé. Kaffekorg!
 

Tisdag  23/2 kl. 16.00 Vardagsmässa i Skinnskattebergs kyrka, Heléne Leijon.
 

Onsdag 24/2 kl. 09.00 Vardagsmässa i Skinnskattebergs kyrka. Kontraktskonvent.
 

Söndag  28/2 kl. 11.00 Söndagsmässa i S:t Davidsgården i Skinnskatteberg, Heléne Leijon.
  

www.svenskakyrkan.se/skinnskatteberg

Välkommen till MÅNADSKÖREN
Torsdagar kl 19-21 i S:t Davidsgården

• Rockkör – mest från 90- och 2000-tal 
   vecka 2-5. 
• Irländskt v 6-10 (sportlov v 9)
• 70/80-talspop v 12-15
• Musikaler: Kristina från Dufvemåla, 
Cats, Jesus Christ Superstar, Hair m.fl.  
v 16-19
 

Inga särskilda förkunskaper krävs!
Max 30 deltagare per tema.  Fika… 

Körworkshops i S:t Davidsgården
Anmälan snarast! 

Vårens teman är: 
• Jag vill prova körsång! (inga förkunskaper!) 
Söndag 31 januari kl 16.30
 
 

• Bara för killar (inga förkunskaper!) 
Söndag 7 februari kl 15.00
 
 

• J S Bach (avancerat, notläsning är ett krav!)  
Söndag 21 mars kl 13.00 – avslutas med liten 
konsert i kyrkan kl 18.00 
 
 
 

Kostnadsfritt för medlem i Svenska kyrkan  
(ingår i medlemsavgiften). 

Anmälan snarast till:
Susanne Bågenfelt tel 0222-33635 eller 076-7609635
susanne.bagenfelt@svenskakyrkan.se
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Välkommen till 
ÅSAS HUDVÅRD! 

Från den 1 mars finns jag i ny lokal 
på Bergslagsvägen 5.   

Behandling:              Pris:

Klassisk ansiktsbehandling 90 min   600
Klassisk ansiktsbehandling 70 min   500

Klassisk ansiktsbehandling vitamin C 70 min 700
Klassisk ansiktsbehandling AHA 70 min   700
AHA-behandlingar 6 ggr à 30 min              1900

Klassisk manikyr 40 min    350
Klassisk fotvård 50 min    400
Fotvård pensionär 50 min    340

Frans och brynfärgning,
plockning av ögonbryn 40 min   280
Fransfärgning 20 min    140
Brynfärgning, plockning av ögonbryn 30 min 160
Brynplockning 15 min    120

Vaxning ansikte 15  min    120
Vaxning hela ben, rygg eller bröst 50 min  400
Vaxning halva ben, arm 30 min   300
Vaxning armhåla 20 min    200

SPA ansikte 30 min    350
Ryggmassage 30 min    300
Ryggmassage + SPA ansikte 60 min  700

Öppettider

Tisdag-torsdag 09:00-18:00

Fredagar enligt överenskommelse

För info och tidsbokning

Åsa Berglund, CIDESCO auktoriserad hud-
terapeut

076-161 88 49

www.asashudvard.se

Karneval
Till förmån för Hela världen- 
svenska kyrkans internationella biståndsorgan

Kom gärna utklädd!

Fettisdagen 16 februari 
kl. 19.00 
Skinnskattebergs kyrka 
 
Dagen då Tiggaren blir Kung 
för en dag......
 
Vi firar med  
Sång-Maskerad-Semlor 
Körerna, solister och 
Husbandet. 


