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Inbjudan till 
Skinnskattebergsklassikern

Nu är det dags att börja träna för klassikern. Alla kan deltaga. Gre-
nar blir längdskidåkning, cykel och löpning och det blir en motions-
klass och en utmaningsklass med respektive herr- och damklass. 
Alla som fullföljer alla tre grenarna får diplom. Priser kommer att 
utlottas och i utmaningsklassen får vinnarna ett prestationspris. 
Startavgift 50 kr/deltagare.
Systemair och kommunens personalavdelningar tar upp anmälning-
ar från sina anställda. 
Övriga anmäler sig vid Borntorpet söndag den 6 februari när längd-
skidorna avgörs. Start kl. 11.00

Motion       
Utmaningsklass
Dam- och herrklass     
Skidor  6  km     
Skidor   20 km
Cykel     7 km     
Cykel  36 km
Löpning 3 km     
Löpning 8,5 km

Det finns också en miniklass för barn, skidor 1,5 km.

Cykel avgörs någon gång under maj månad och löpning under 
augusti. Närmare datum kungörs  i 0222:an. Obs! Det är möjligt att 
bara deltaga i en eller två av grenarna.

Upplysningar genom Ragnar Eriksson tel. 412 27 eller Lennart 
Engbom 450 35

Lycka till önskar kommunens livsstilsgrupp!
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Skolans matsedel vecka 6-8

 
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 11 februari
Utgivningsdatum:  Den 25 februari

OBS!
Datum!

Jag har valt att ta en anställning inom SPA-bran-
schen och kommer därför att arbeta med fotvård 
endast i mån av tid i mitt eget företag, Åsas 
Hudvård.

I framtiden kommer jag i första hand att arbeta 
med olika ansikts-behandlingar, färgning av 
fransar och bryn m.m. samt försäljning av Rosen-
seriens produkter. 

Självklart är ni som redan har bokat tid för fot-
vård välkomna. 

Ni som har presentkort på någon behandling, är 
välkomna att boka tid även för fotvård! 

Tack alla trogna fotvårdskunder för den här tiden!

Med vänlig hälsning

Åsa Hed

Åsas Hudvård
Bergslagsvägen 5
Skinnskatteberg
Tel. 076 1618849

www.asashudvard.se.

Akutbehandling
Post op. träning
Akupunktur
med mera0222 - 10657 

Nås säkrast mellan:  
07:30 – 08:00
Remissfritt!

Välkomna
Lena, Linda, Leif

Vecka 6

Måndag Pasta med kyckling & ostsås. 
Tisdag  Färsbiff sås grönsaker & pot. 
Onsdag Lediga  
Torsdag Korv stroganoff & ris. 
Fredag Kasslergratäng med rotfrukt.   
 
 
Vecka 7
   
Måndag Ugnsbakad korv & pot. mos. 
Tisdag  Köttbullar, grönsaker, sås & pot.
Onsdag Panerad fisk pikantsås & potatis. 
Torsdag Köttfärssoppa & Pannkaka  
Fredag Pasta & skinksås. (Elevens val) 
  
 
Vecka 8
   
Måndag Kycklingpytt med kall sås.  
Tisdag  Köttbullar makaroner & gräddsås. 
Onsdag Fiskgratäng & potatismos. 
Torsdag Spaghetti & köttfärssås.  
Fredag Snitzel klyftpotatis & beasås.  
 
Vecka 9 Sportlov!
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Aktivitetskalender
Februari 2011

01/02 | 17:30 - JUNIS för barn - 
Skapis, Moviekids, Safekids | IOGT-NTO-lokalen
02/02 | 19:00 - Aerobics - 
Skinnskattebergs gymnastikförening. Välkommen! | 
Gymnastiksalen
02/02 | 19:30 - Onsdagsfilmen Fr.15 år - 
Se  www.biokorpen.se | Kulturhuset Korpen
04/02 | 18:00 - Centerpartiet håller årsmöte - Kontak-
ta: Rolf Andersson johnrolf@spray.se tel. 0222-15239 
eller Anders Andersson tel. 0222-26005   Välkommen! | 
Stjärnviks Bygdegård
06/02 | 11:00 - Skinnskattebergsklassiker 
från Borntorpet - Första gren längdskidåkning; utmaning 
21 km motion 6 km mini (barn) 1,5 km. Välkommen! | 
Borntorpet
06/02 | 19:00 - Aerobics - 
Skinnskattebergs gymnastikförening. Välkommen! | 
Gymnastiksalen
07/02 | - Utställning: Pia Svennberg - 
Pia Svennberg ställer ut sina tavlor på biblioteket. Ut-
ställningen pågår mellan den 7 februari och den 4 mars. 
| Biblioteket
07/02 | 19:00 - Gympa - 
Skinnskattebergs gymnastikförening. Välkommen! | 
Gymnastiksalen
08/02 | 17:30 - JUNIS för barn - 
Skapis, Moviekids, Safekids | IOGT-NTO-lokalen
08/02 | 18:00 - Vernissage: Pia Svennberg - 
| Biblioteket
08/02 | 18:30 - Årsmöte Skinnsbergs Cykelklubb 
- Medlemmar och andra cykelintresserade varmt 
välkomna!Kontaktperson Micke Nilsson tel 0731-
599711 | Reningsverket
09/02 | 18:00 - Film, från 15 år - 
Se  www.biokorpen.se | Kulturhuset Korpen
09/02 | 19:00 - Aerobics - 
Skinnskattebergs gymnastikförening. Välkommen! | 
Gymnastiksalen
10/02 | 18:30 - IOGT-NTO-föreningen har årsmöte - 
Hos Sören Juhlin.
10/02 | 19:00 - Konsert med Frifot; 
Lena Willemark,Ale Möller, Per Gudmundson - Besök 
av vår internationellt mest berömda folkmusikgrupp! 
Biljetter: Förköp vid Janssons El, tel 0222/104 60, pris 
150:-, medlemmar i Kultera 120:-. Överblivna biljetter 
vid entrén, pris: 180:-, 150:- för medlemmar .Arrangör: 
Kultera, med stöd av Ett kulturliv för alla, Skinnskatte-
bergs kommun och Västmanlandsmusiken. | Kulturhuset 
Korpen
13/02 | 18:00 - Film, från 7 år - 
Se www.biokorpen.se | Kulturhuset Korpen
13/02 | 19:00 - Aerobics - 
Skinnskattebergs gymnastikförening. Välkommen! | 

Gymnastiksalen
14/02 | 19:00 - Gympa - 
Skinnskattebergs gymnastikförening. Välkommen! | 
Gymnastiksalen
15/02 | 17:30 - JUNIS för barn - 
Skapis, Moviekids, Safekids | IOGT-NTO-lokalen
15/02 | 19:00 - Författarkväll med Jan Myrdal - 
I samarbete med Studiefrämjandet  | Biblioteket
16/02 | 19:00 - Aerobics - 
Skinnskattebergs gymnastikförening. Välkommen! | 
Gymnastiksalen
16/02 | 19:30 - Onsdagsfilmen Fr.15 år - 
se www.biokorpen.se | Kulturhuset Korpen
17/02 | 18:00 - Stickcafé - 
Välkommen att sticka, virka, sy på biblioteket tillsam-
mans med andra! | Biblioteket
17/02 | 18:30 - Alliansen har möte - 
Välkommen! | Galleri Astley
19/02 | 16:00 - Konsert med Staffan Scheja - 
Kulturhuset Korpen
20/02 | 14:00 - Årsmöte i Skinnskattebergs Rödakors-
krets - Vi bjuder på kaffe och underhållning. Välkomna. 
| S:t Davidsgården
20/02 | 18:00 - Film, från 11 år - 
Se www.biokorpen.se | Kulturhuset Korpen
20/02 | 19:00 - Aerobics - 
Skinnskattebergs gymnastikförening. Välkommen! | 
Gymnastiksalen
21/02 | 19:00 - Gympa - 
Skinnskattebergs gymnastikförening. Välkommen! | 
Gymnastiksalen
22/02 | 17:30 - JUNIS för barn - 
Skapis, Moviekids, Safekids | IOGT-NTO-lokalen
23/02 | 19:00 - Aerobics - 
Skinnskattebergs gymnastikförening. Välkommen! | 
Gymnastiksalen
24/02 | 18:30 - Folkpartiet har årsmöte - 
Välkommen! Se annons i 0222:an | St:Davidsgården
26/02 | 19:00 - Digitalopera: Ifigenia på Tauris av 
C.W. Gluck -  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, Väst-
manlandsmusiken och Systemair. | Kulturhuset Korpen
27/02 | 18:00 - Film för barn, Barntillåten - 
se www.biokorpen.se | Kulturhuset Korpen
27/02 | 19:00 - Aerobics - 
Skinnskattebergs gymnastikförening. Välkommen! | 
Gymnastiksalen
28/02 | 19:00 - Gympa - Skinnskattebergs gymnastik-
förening. Välkommen! | Gymnastiksalen
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Sophämtningsschema 2011

Tömningsveckor för dem som har månadshämtning och varannan månadshämtning 2011.

Varje månad        Varje månad             Varannan månad             Varannan månad
Jämna veckor       Ojämna veckor         Jämna veckor                  Ojämna veckor

 4                           3                                4                                        3
 8 7 12 11
12 11 20 19 
16 15 28 27
20 19 36 35
24 23 44 43
28 27 52 51
32 31   
36 35
40 39
44 43
48 47
52 51

Vid jul och nyår kan det bli ändrade dagar för sophämtning, meddelanden kommer i lokal-
tidningarna och Vafabs hemsida: www.vafabmiljo.se

Vintertips för källsorterare!
Under den kalla årstiden kan det bli 
problem med fastfrysning i kärlet. 
Här är några tips för att minska 
risken:

Lägg tidningspapper eller bit av ägg-•	
kartong i botten på papperspåsen eller 
kärlet. 
Låt blött matavfall rinna av innan det •	
läggs i papperspåsen. 
Använd påshållaren så blir avfallet venti-•	
lerat och påsen hålls torr.
Använd aldrig plastpåse till matavfallet/•	
bioavfallet. 
Håll kärlet rent – ett rent kärl minskar •	
risken för fastfrysning.

Tack för att du sorterar! Ditt matavfall 
kommer till nytta som fordonsbränsle 
och biogödsel till lantbruket.

Kom ihåg att skotta och sanda kring 
kärlet så att sophämtaren kan komma 
åt att tömma.

Har du frågor? 
Kontakta Skinnskattebergs kommun på tfn 
0222-451 09.
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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

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

Barnen får baka Solrosbröd
Tisdag 8 februari
Torsdag 10 februari

Sagostund med Isabelle
Tisdag den 15 februari 13.30
DJURSAGOR
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Budget- och skuldrådgivning 

Går din ekonomi inte ihop? 

Nu kan du som bor i Skinnskattebergs kommun vända dig till 
kommunens egen budget- och skuldrådgivning. 

Kommunens budget- och skuldrådgivning kan ge dig råd och stöd på vägen mot en lösning på 

din situation. 

Du kan få hjälp med att:

• Göra en budget för ditt hushåll.

• Få råd om hur du kan påverka och förändra din ekonomi.

• Reda ut dina skulder och se vilka olika lösningar som finns.

• Få stöd och råd i samband med ansökan om skuldsanering och under hela 

skuldsaneringstiden.

• Upprätta förslag till frivilliga överenskommelser med fordringsägare.

För skuldsatta som inte uppfyller skuldsaneringslagens krav eller som vill hitta andra 

alternativ av betalningsuppgörelser kan rådgivaren räkna fram realistiska betalningsförslag. I 

samråd med rådgivaren kan den skuldsatte arbeta för att förhandla fram nya betalningsvillkor 

hos fordringsägarna.

Rådgivningen är gratis och budget- och skuldrådgivaren har tystnadsplikt.

Ge inte upp! Det är aldrig för sent att försöka ordna upp en skuldsituation eller en tilltrasslad 

ekonomi. 

Kontaktuppgifter 

Telefontid:  tisdagar mellan kl.08.00-09.30.

Telefonnr. 0222-45017.

e-postadress: anna.oberg@skinnskatteberg.se 

Kontaktperson: Anna Öberg, budget- och skuldrådgivare.

För att få mera information om privatekonomi, skuldsanering mm kan du gå in på:

Konsumentverkets hemsida: www.konsumentverket.se 

Kronofogdemyndighetens hemsida: www.kronofogden.se 



7

www.skinnskatteberg.se0222:an

 

 
 

 

Tillsammans kan vi skapa ett 
bättre Skinnskatteberg! 

 

 

Känner Du  
 

att demokrati är viktigt, 

och att Du vill dela med Dig av Dina 

åsikter, besök då gärna våra 

diskussionsfyllda och roliga 

månadsmöten. 

 
 

Årsmöte 24 februari kl. 18.30 i  
St Davidsgården. Välkommen! 

 
 

 

Kontakta gärna någon av oss 

 

carina.sandor@liberal.se 

janne.lejon@telia.com eller 
vanja.leneklint@telia.com eller tel. 41672 
 

 

 

Bli medlem hos oss Du med!  
Vi lovar Dig en rolig och intressant 

tid! 
 

 

www.folkpartiet.se/skinnskatteberg 
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Har Du Ont?    
Kom då till

Toinis Kiropraktiska &
Fotortopediska Mottagning

Centralvägen 4c 
Skinnskatteberg 

Tidsbest. 070-4482877

Fotortopedisk behandling betyder att fotens valv 
undersöks och behandlas.
Fotbäddar kan sedan provas in exakt

Behandling sker med kiropraktisk mobiliserings-
terapi samt rörelseterapi.
Härmed återställs ofysiologiska ledstrukturer och 
kantställda låsta kotor.
Leder, ledband, muskler specialbehandlads av s.k. 
Artikuleringsmassage, en translativ
Ledyteglidningsmassage,som smörjer upp kotle-
derna med smörjande ledvätska och syre,
Detta tillförs med förbättrad microcirkulation som 
sker med Artikuleringsmassagen,
som ÄR suverän. Och blodflödet i musklerna 
normaliseras, och Akupressure terapin
får smärtlindrande effekt.

Kulturevenemang 

5-6 februari 
i hela Lindesbergs kommun

www.lindesberg.se/vinterspar

Årsmöte
Fredagen den 4 Februari kl. 18:00

i Stjärnviks Bygdegård
• Årsmötesförhandlingar
• Buffé
• Underhållning
Vill du vara med och påverka?
Kontakta: Rolf Andersson johnrolf@spray.se
tel. 0222-15239
eller Anders Andersson tel. 0222-26005

Välkommen!

Nu kommer vårsolen!
Dags att kolla dina solskydd.

Beställ era Markiser nu till gamla priser!
Beställ era markiser före prishöjningen 1 mars.
Leverans mars - april
Säljer även persienner, rullgardiner, rolliner
Utför även tygbyten av markiser.
Beställda markiser före 1/3 2011 Fri montering

Skinnskattebergs solskydd
0222 - 100 90, 070 - 621 87 65

Vi säljer Sotningsmedel Optizon
för ved, pellets och oljeeldning.

Förebygg soteld denna vinter med
 Optizon sotningsmedel

Skinnskattebergs solskydd
0222- 100 90, 070 - 621 87 65
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Biblioteket informerar

Nya öppettider på biblioteket 
fr.o.m. 2011-01-01

Mån:  10-17
Tis: 12-19
Ons: 12-19
Tors: 12-19
Fre: 10-15

Jan Myrdal besöker 
Skinnskattebergs bibliotek! 

Tisdagen den 15 februari kl. 19.00 kommer Jan 
Myrdal på författarbesök till biblioteket. 
Kostnad: 60 kr (gratis för ungdomar upp till 20 
år). Biljetter kan förköpas på biblioteket eller 
strax före författarbesöket

Utställning
Pia Svennberg ställer ut sina tavlor på biblioteket. 
Utställningen pågår mellan den 7 februari och 
den 4 mars. Vernissage tisdagen den 8 februari kl. 
18.00.

Stickcafé 
Torsdagen den 17 februari kl. 18.00. 

Välkommen att sticka, virka, sy på biblioteket 
tillsammans med andra! 

Sagostund på Stacken
Tisdagen den 15 februari kl. 13.30. Djursagor. 

Varmt välkomna!

Nyt jälleen on suomalainen päivälehti KALEVA luettavana kunnan kirjastossa!
Nu finns den finska dagstidningen KALEVA på biblioteket igen!

Inventera och reflektera !  I svag belysning !

Nu är det mörkt ute på kvällar och nät-
ter. Det blir ljusare undan för undan.  
Vi ser fram mot våren. Men – alltjämt 
behövs det reflexer på ytterkläderna 
när  
vi är ute i skymning och mörker.
 

Jag har sett mörklädda gestalter i 
Gunnilbo, efter vägen i Riddarhyttan 
och  i Karmansbo.   
 

Många står halvt osynliga och väntar på bussen vid 
busskurerna i Skinnskatteberg.
Inventera hur du har det med reflexer i fickorna.  
Ta fram dom när de behövs.  
Skaffa några nya om du inte har ”färska”reflexer. 
 
 

Många små barn har ju reflexer sydda på skor och 
kläder. De syns bra. Joggare och Vasaloppstränare 
brukar ha reflexvästar. Ja t. o. m. många hundar 
brukar förses med reflexer av omtänksam husse 
eller matte.

Var omtänksam om dig själv! Inventera och reflek-
tera !

Er Hans Eric Johansson / kyrkoherde  

Vinteraltare
 

Våra kyrkor har nu vinteraltare efter en gam-
mal och mycket god sed.
När Tjugondedag Knut har passerats får små 
tallar eller tallris i vaser pryda altaret. När det 
sedan blir fastetid, som i mars i år, är det små 
enar eller enris i vaser som pryder altaret. Vid 
större högtidsdagar brukar de kompletteras med 
en vas blommor 
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Det händer på Kulturhuset Korpen i februari 2011

Onsdag 2 februari 19.30 
Onsdagsfilmen, från 15 år. Se  www.biokorpen.se

Söndag 6 februari  18.00 
Film, från 15 år. Se www.biokorpen.se 

Torsdag 10 februari 19.00 
Konsert med Frifot; Lena Willemark,Ale Möller, 
Per Gudmundson
Besök av vår internationellt mest berömda 
folkmusikgrupp! Ända sedan gruppens bildande 
1987 har Frifot varit främst bland de som verkar 
på den mer traditionella delen av denna scen. Inte 
alldeles märkligt med tanke på att Frifot består av 
tre av de mest färgstarka profilerna i den svenska 
folkmusiken. Allesammans med en djup förankring 
i traditionen, och allesammans drivna av en lust 
att omsätta dessa kunskaper i nuet och att föra den 
traditionella musiken vidare, att göra den tillgänglig 
för dagens publik och inte minst även för en publik 
utanför de vanliga folkmusikkretsarna.

Biljetter: Förköp vid Janssons El, tel 0222/104 
60, pris 150:-, medlemmar i Kultera 120:-. 
Överblivna biljetter vid entrén, pris: 180:-, 150:- för 
medlemmar .

Arrangör: Kultera, med stöd av Ett kulturliv 
för alla, Skinnskattebergs kommun och 
Västmanlandsmusiken. 

Söndag 13 februari  18.00 
Film, från 7 år. Se www.biokorpen.se 

Onsdag 16 februari 19.30 
Onsdagsfilmen, från 15 år. Se  www.biokorpen.se

Lördag 19 februari  16.00 
Konsert med Staffan Scheja.
Staffan Scheja började sin karriär mycket tidigt och 
har etablerat sig som en av de främsta pianisterna i 
sin generation med turnéer över hela världen. Han 
är professor i pianospel vid Kungl. Musikhögskolan 
i Stockholm och ledamot av Kungl. Musikaliska 
Akademien. Sedan 1986 driver han sin egen 
kammarmusikfestival, Gotland Chamber Music Festival, 
som firade 25-årsjubileum 2010! Vid den här konserten 
bjuder Staffan Scheja på ett program med verk av 
Beethoven, Brahms, Debussy och Chopin.

Söndag 20 februari  18.00 

Film, från 11 år. Se www.biokorpen.se 

Måndag 21 februari 18.00 
Kommunfullmäktige sammanträder,

 ärenden se www. skinnskatteberg.se 

Lördag 26 februari  19.00 

Digitalopera: Ifigenia på Tauris av C.W. Gluck

Susan Graham och Plácido Domingo återskapar 
sina stjärnroller i Glucks nyanserade och eleganta 
tolkning av denna klassiska grekiska myt. Tenoren 
Paul Groves återkommer även han i sin roll i 
Stephen Wadsworths insiktsfulla version, som först 
sattes upp 2007. Patrick Summers dirigerar.

Glucks lyriska tragedi bygger på ett av Euripides 
skådespel, och uruppfördes 1779. Den blev en stor 
framgång, och kom att utgöra syntesen av och en 
höjdpunkt i Glucks kompositörsgärning.

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, Västmanlandsmusiken och  Systemair.

Söndag 27 februari  18.00 
Film, barntillåten. Se www.biokorpen.se 
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Svenska kyrkans kalendarium februari 2011
Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling

www.svenskakyrkan.se/skinnskatteberg

Församlingens präster: 
Kh. Hans Eric Johansson: 0222-336 32 
Komm. Marie Blommé: 0222- 336 30 
Komm. Heléne Leijon: 0222 - 336 33 

Sö 30/1 kl. 11.00 Gudstjänst i S:t Davidsgården i Skinnskatteberg, Marie Blommé. Kyrk-café.
Ti 1/2 kl. 11.00 Gudstjänst i S.t Davidsgården i Skinnskatteberg, Marie Blommé. Kyrk-café.
On 2/2 kl. 13.00 Korsdrag i S:t Davidsgården, Skinnskatteberg. Program: ”Nästan en flygare”,  
    Tage Berggren visar bilder och berättar. Kontakt: Lisbet Kjellin 0222-336 36.
To 3/2 kl. 10.30 Andakt på Klockarbergsgården i Skinnskatteberg. Marie Blommé och Lisbet Kjellin.

Sö 6/2 kl. 11:00 Mässa vid ljuset, Hans Eric Johansson. Kyrk-café. S:t Davidsgården i Skinnskatteberg.
Sö 6/2 kl. 18:00 Mässa vid ljuset, Hans Eric Johansson. I Nyhammarsrummet, Heds kyrka.
Fr 11/2 kl. 10.00 Babypaket. Vi tillverkar startpaket till nyblivna mödrar i Angola. S:t Davidsgården i  
    Skinnskatteberg. Kontakt: A-K Söderberg 0222- 106 21.

Sö  13/2 kl. 11:00 Söndagsmässa i S:t Davidsgården, Skinnskatteberg. Heléne Leijon. Kyrk-café.
Ti 15/2 kl. 17.30 Ungdomskväll i S:t Davidsgården. Ledare: Marie Blommé.
On 16/2 kl. 13.00 Korsdrag i S:t Davidsgården, Skinnskatteberg. Program: Hemlig gäst. 
To 17/2 kl. 14.00 Andakt på Hemgården i Skinnskatteberg. Marie Blommé och Lisbet Kjellin.

Sö 20/2 kl. 11.00 Söndagsmässa i S:t Davidsgården, Skinnskatteberg. Marie Blommé. Kyrk-café.
Ti 22/2 kl. 16.00 Vardagsmässa i S:t Davidsgården, Skinnskatteberg. Heléne Leijon.
Fr 25/2 kl. 10.00 Babypaket. Vi tillverkar startpaket till nyblivna mödrar i Angola. S:t Davidsgården i  
    Skinnskatteberg. 

Sö 27/2 kl. 11.00 Söndagsgudstjänst i S:t Davidsgården i Skinnskatteberg. Heléne Leijon. 
Sö 27/2 kl. 14.00 Vintergudstjänst på Billholmen i sjön Långsvan. Heléne Leijon. Parkering vid Västansjöbadet.
Ti 1/3 kl. 18.30 Samtalskväll om Frälsarkransen i Hedgården. Heléne Leijon. 

Månadens psalm

Pastors expedition
Öppen varje vardag
mellan 10 och 12.

2. Han älskar dig, han väntar dig ikväll.  
- en kväll när du förstår hans hemlöshet  
och hur han längtar efter dina steg: 
från evighet har han stämt möte här. 

3. Var inte rädd. Det finns en mörklagd hamn, 
du ser den inte nu, men färdas dit. 
En dag skall du bekänna högt hans namn,  
hans kärleks frid som ingenting begär. 

4. Du är påväg. En dag blir natten vit.  
En dag och stjärnor växer ur hans famn.  
Var inte rädd. Det finns en mörklagd hamn,  
du ser den inte nu, men färdas dit.

Text: Y. Eggehorn 1972 
Musik: L. Moberg 1974
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Sedan sist

Helt kort 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.

• Över jul- och nyårshelgerna har inte så mycket politiskt arbete skett, men första 
kommunstyrelsemötet med de nya ledamöterna efter valet har hållits.
- Val av utskott och utskottspresidier stod på dagordningen. Det finns fyra utskott: 
Ledningsutskottet, tekniska utskottet, barn- och utbildningsutskottet och vård- och 
omsorgsutskottet. Se kommunens hemsida: www.skinnskatteberg.se 
- Den nya kommunstyrelsen fick vid mötet också en introduktion till sitt kommande 
politiska arbete: 
Undertecknad presenterade hur det politiska arbetet är upplagt, sektorscheferna berättade om 
sina verksamhetsområden, en genomgång av formalia, mötesteknik och lagar gjordes, 
samtliga ks-ledamöter och ersättare fick också en pärm med alla viktiga dokument. På 
eftermiddagen presenterades kort alla enhetschefer och verksamhetsledare.
En rundvandring i kommunhuset gjordes också med de nya ledamöterna.
I Kommunstyrelsen finns från och med i år 15 ordinarie ledamöter och 15 ersättare.

Skinnskatteberg den 13 januari 2011

Lars Andersson
Kommunstyrelsens Ordföranden
Skinnskatteberg

Skinnskattebergs Arbetarekommun (s) har årsmöte Onsdagen den 16 mars 
kl 18.30 i Allaktivitetshuset STURE. 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar och fika! 
Alla medlemmar är välkomna.

Medlemsinformation:

Under februari månad kommer du att få ett brev hem i postlådan som ger 
dig möjlighet att rösta på vem som ska representera oss vid partiets extra 
kongress som går av stapeln i slutet av mars. Utnyttja din möjlighet att 
påverka, följ instruktionerna i brevet och skicka in din röst!

Bli medlem!

Vi välkomnar sympatisörer att bli med i vårt parti som medlemmar! 
Du har chansen att påverka politiken och du får vara med i spännande 
diskussioner! Se vår hemsida för mera information!

www.socialdemokraterna.se/skinnskatteberg


