
Dialog!
Välkommen att träffa 
Kommunstyrelsens 

ordförande på Biblio-
teket den 9 februari. 

Läs mer på sid. 4

Haluatko oppia käyt-
tämään tietokonetta, 
Internetiä ja sähkö-

postia?

Lue lisää s. 8!

0222:an
www.skinnskatteberg.se

Aktuellt för Skinnskattebergs kommun - 
Årgång 27 Nr 2, Februari 2012

Ur detta nummer: 
* Aktivitetskalender   sid. 3 
* Förbättrad äldreomsorg?   sid. 4 
* Vem är Fixar-Malte?   sid. 6 
* Sophämtning 2012   sid. 7 
* Informatörens spalt   sid. 8 
* Bibliotekets program   sid. 9 
* Medarbetarnytt    sid. 11

Kommunfullmäktige 
sammanträder 

den 20 februari kl. 18.00 
i Sessionssalen,  
Kommunhuset

Dagordning annonseras på 
www.skinnskatteberg.se 

Allmänheten hälsas välkommen!

Alla Hjärtans Dag 14/2!

Sköt om dig och dina kära!

Vet du vilkas dag som 
firas den 24 februari?

GRATTIS alla
SVERIGEFINNAR!

Önskar:
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Vecka 5
Onsdag: Ekologisk Panerad fisk, kall sås & 
potatis.
Torsdag: Romanasoppa & pannkaka (Veg.)
Fredag: Chili con carne med bulgur & nachos.

Vecka 6
Måndag: Pasta med bacon & kycklingsås.
Tisdag: Ekologiska köttbullar, gräddsås & pota-
tis.
Onsdag: Nystekt rödspätta, remouladsås & 
potatis.
Torsdag: Korvstroganoff & ris.
Fredag: Kycklingkebab, vitlökssås  & couscous.

Vecka 7 
Måndag: Texmexgryta med tacosmak & ris.
Tisdag: Hemlagad färsbiff, sås, grönsaker & 
potatis.
Onsdag: Ekologisk Panerad fisk, pikantsås & 
potatis.
Torsdag: Köttsoppa & pannkaka.
Fredag: Kycklinginnerfilé, currysås & ris.

Vecka 8
Måndag: Elevens val.
Tisdag: Lediga.
Onsdag: Fiskgratäng & hemlagat potatismos.
Torsdag: Spaghetti & köttfärssås.
Fredag: Kalkonsnitzel, klyftpotatis & beasås.

Vecka 9
Sportlov!

Skolans matsedel vecka 5-9

0222:ans redaktion:

Redaktör:  Marie Wennerström 
Redaktionsråd: Jenni Tahkokorpi, Marlene Carlsson,  
  Jan Jäder, Redaktören

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.

Exempel annonspriser exkl. moms

  Företag Föreningar 
Halvsida            1500:- 500:-  
Kvartssida         800:- 300:-  
1/8-dels sida  500:-  200:- 

Format 
Helsida: 260x185  Halvsida, stående: 90x260  Halvsida, lig-
gande: 185x120  Kvartssida: 90x120

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 13 februari 
Nästa utdelningsdag - den 29 februari

Visst vill du hälsa till någon?

Hjärtat på sidan 1 av detta numret får symbolise-
ra  (förutom alla hjärtans dag) starten på 0222:ans 
nya ”Läsarnas spalt”. 

Vi hoppas att du som läsare vill skicka in någ-
ra rader - en hälsning, dikt eller något annat 
trevligt som du vill dela med alla andra läsare. 
Redan i nästa nummer kan du se din text här i 
0222:an!

Det vore till exempel kul om någon som pendlar 
till Västerås skriver och berättar hur det är på nya 
busslinjen, 880! Kanske vill du hylla någon som 
gjort något fint eller bara gratulera en vän som 
fyller år?

I detta nummer har vi även en hel sida om kom-
munens personal! Det ska bli ett återkommande 
inslag där du får kännedom om personalföränd-
ringar samt veta mer om en i Skinnskattebergs 
kommuns personalstyrka. Först ut är Marléne 
Carlsson som jobbat inom kommunen i 14 år. Läs 
mer om Marléne och om de som börjat, slutat el-
ler ändrat sin tjänst på sidan 11. 

Annan personal som träder fram i detta nummer 
är ”Fixar-Malte”. Fixar-Malte kan hjälpa dig som 
är pensionär eller funktionshindrad med diverse 
sysslor i ditt hem. På sidan 6 ser du hur han kan 
se ut när han kommer och ringer på!

Vad tycker du annars om innehållet? Är det något 
väsenligt som saknas eller är det något som är 
överflödigt. Kontakta gärna redaktionen med dina 
synpunkter!

/Redaktören
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Aktivitetskalender februari 2012
01/02 | 13:00 - Korsdrag.Gäst: Claes-Bertil Ytterberg, 
biskop emeritus i Västerås stift. | S:t Davidsgården
01/02 | 19:00 - Skinnskattebergs Kyrkliga syförening  träf-
fas | S:t Davidsgården
01/02 | 19:30 - Onsdagsfilm från 15 år - se www.biokor-
pen.se för mer info | Kulturhuset Korpen
02/02 | 17:00 - Öppet hus och allmän information om 
släktforskning, kl.17.00-20.00 | Kolsva bibliotek
02/02 | 10:30 - Andakt. Präst: Marie Blommé | Klockarbergsgården
03/02 | 19:00 - Konsert - En helkväll med Freaky...läs mer 
på sid. 10 | Kulturhuset Korpen
05/02 | 11:00 - Kyndelsmässa. Präst: Marie Blommé.  Sön-
dagscafé. | S:t Davidsgården
05/02 | 11:00 - Skinnskattebergsklassikern, längdskidåk-
ning. Vid snöbrist från Baggåskogarna (4-vägskorset). Arr. 
OK Hedströmmen | Borntorpet
05/02 | 15:00 - Tvåspråkig (finska-svenska) barnklubb - 
Alla välkomna! (Herrgårdsvägen 2) | Finska Föreningen
05/02 | 18:00 - Film Barntillåten - se www.biokorpen.se 
för mer info om aktuell film | Kulturhuset Korpen
05/02 | 18:00 - Vid ljusbäraren i Heds kyrka. Hedkören. 
Präst: Marie Blommé. | Heds kyrka
05/02 | 19:00 - Aerobics varje onsdag och söndag i gympa-
salen kl. 19-20 | Gymnastiksalen
06/02 | 19:00 - Gympa varje måndag | Gymnastiksalen
07/02 | 14:00 - Medlemsmöte Riddarhyttans PRO - | Rid-
darhyttans allaktivitetshus
08/02 | 18:30 - Årsmöte IOGT-NTO-föreningen,  Skolv 8 | 
IOGT-NTO-lokalen
09/02 | 16:00 - DIALOG! Träffa Kommunstyrelsens 
ordförande 16-18. Funderingar och frågor, synpunkter och 
idéer, kritik och beröm mottages! | Biblioteket 
10/02 | 10:00 - Babypaketstillverkning | S:t Davidsgården
11/02 | 18:00 - Digitalopera från Metropolitan. Läs mer på 
sid. 10 | Kulturhuset Korpen
12/02 | 11:00 - Högmässa. Präst: Marie Blommé. Café. | 
S:t Davidsgården
12/02 | 14:00 - Röda Korskretsen i Skinnskatteberg har 
Årsmöte i secoundhandbutiken Kupans lokaler vid torget. 
Kaffe serveras. | Skinnskatteberg
12/02 | 14:00 - Dockteater för barn. Läs mer på sid. 9| 
Kulturhuset Korpen
12/02 | 15:00 - Tvåspråkig (finska-svenska) barnklubb | 
Finska Föreningen
12/02 | 18:00 - Moderata Samlingspartiet har årsmöte | 
Allianslokalen
12/02 | 18:00 - Film från 11 år - se www.biokorpen.se för 
mer info om aktuell film | Kulturhuset Korpen
12/02 | 19:00 - Aerobics | Gymnastiksalen
13/02 | 14:00 - Heds kyrkliga syförening | Hedgården
13/02 | 19:00 - Gympa kl. 19-20 | Gymnastiksalen

15/02 | 13:00 - Korsdrag  Gäst: Lisa Fröberg, stiftsadjunkt 
för internationella frågor. | S:t Davidsgården
15/02 | 18:00 - Diskussionsmöte inför Körstämman 2012. 
Föreningsaktiva hälsas välkomna! | Kommunhuset
15/02 | 19:30 - Onsdagsfilm från 11 år - se www.biokor-
pen.se för mer info | Kulturhuset Korpen
16/02 | 14:00 - Andakt. Präst: Marie Blommé | Hemgården
16/02 | 18:30 - Alliansen har möte inför kommunfullmäk-
tiges sammanträde | Galleri Astley
18/02 | 10:00 Föreläsning - SPRIT, KNARK och UNG-
DOMAR. läs mer på sid. 10 | St:Davidsgården
19/02 | 11:00 - Fastlagsmässa Präster: Hans Eric Johans-
son och Heléne Leijon. | Skinnskattebergs kyrka
19/02 | 15:00 - Tvåspråkig (finska-svenska) barnklubb | 
Finska Föreningen
19/02 | 18:00 - Film från 11 år - se www.biokorpen.se för 
mer info om aktuell film | Kulturhuset Korpen
19/02 | 19:00 - Aerobics | Gymnastiksalen
20/02 | 18:00 - Kommunfullmäktige sammanträder. All-
mänheten hälsas välkommen! | Kommunhuset
20/02 | 19:00 - Gympa | Gymnastiksalen
21/02 | 16:00 - Vardagsmässa. Präst: Heléne Leijon. | S:t 
Davidsgården
21/02 | 19:00 - Författarbesök. Birgitta Holm | Biblioteket. 
22/02 | 07:30 - Möte Företagsnätverket. Träffen är öppen 
för alla - 07.30-09.00  i Riddarhyttan | Teatermaskinen
24/02 | 10:00 - Babypaketstillverkning | S:t Davidsgården
25/02 | 19:00 - Digitalopera från Metropolitan. Läs mer på 
sid. 10 | Kulturhuset Korpen
26/02 | 11:00 - Möte Grannsamverkan | Bernshammar
26/02 | 11:00 - Gudstjänst och samtal i fastetid. Präst: Mari 
Jansson.  Café. | S:t Davidsgården
26/02 | 15:00 - Tvåspråkig (finska-svenska) barnklubb | 
Finska Föreningen
26/02 | 15:00 Årsmöte Baggbrobygdens byalag | Baggbro Skola
26/02 | 18:00 - Film från 11 år - se www.biokorpen.se för 
mer info | Kulturhuset Korpen
26/02 | 19:00 - Aerobics | Gymnastiksalen
27/02 | 14:00 - Heds kyrkliga syförening | Hedgården
27/02 | 19:00 - Gympa | Gymnastiksalen
27/02 | 19:00 - Årsmöte Folkpartiet | Galleri Astley
28/02 | 18:30 - Vardagssamtal. Heléne Leijon. | S:t Davidsgården
29/02 | 13:00 - Korsdrag. Gäst: Bo Senter med sin gitarr. | 
S:t Davidsgården

29/02 | 18:30 - Samtal om livet med Heléne Leijon.  | 
Hedgården, Hed

29/02 | 19:30 - Onsdagsfilm från 15 år - se www.biokor-
pen.se för mer info | Kulturhuset Korpen
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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.
God fortsättning på det nya året! Inte så många rader denna gång 
efter alla helger.

• Kommunstyrelsen beslutade vid sitt decembermöte att godkänna ett nytt avtal med Bowlingklubben. 
Bowlingverksamheten i Lurbohallen är därmed räddad för en tvåårsperiod. Förhoppningsvis kan 
ekonomin för Bowlingklubben stabiliseras så att verksamheten kan leva vidare.

• Kommunstyrelsen antog också en plan för hot och våld mot förtroendevalda politiker.

• Mycket planering och papperssorterande har hunnits med under mellandagarna

• Vid ett extrainsatt Ledningsutskott nu i januari behandlades den remiss som Landstinget sänt ut 
till kommunerna angående regionindelningsfrågan. Regionindelningsfrågan var enda punkten på 
dagordningen. Ett remissvar som ställer sig bakom att Västmanland, Örebro och Södermanland nu ansökt 
om att bilda en egen region antogs enligt den rödgröna majoritetens förslag. Alliansen reserverade sig 
mot detta och lämnade in en skriftlig reservation som förordar en region med Uppsala, Södermanland och 
Västmanlands län.

 
Varm hälsning i vintern!

Skinnskatteberg den 11 januari 2012

Lars Andersson (s) 
Kommunstyrelsens Ordförande 
Skinnskatteberg

Bästa medborgare! 

Välkomna till DIALOG! 
Torsdagen den 9 februari finns jag på Biblioteket mellan kl 
16 och 18. Välkommen att titta in! Funderingar och frågor, 
synpunkter och idéer, kritik och beröm mottages!

Lars Andersson (s), Kommunstyrelsens Ordförande 

Moderata Samlingspartiet i Skinnskat-
teberg har årsmöte torsdagen den 12 
februari, 2012, kl. 18.00 i allianslo-
kalen. Kaffe och smörgås serveras. 
Föranmälan nödvändig.

Kontakta Sture Bäcklund, tfn. 070-
3513809, 0222-15071 eller via e-post 
sturebacklund@yahoo.com

Välkommen!

Årsmöte 
Baggbrobygdens byalag 

Baggbro Skola den  
26/2 kl. 15.00 

Det bjuds på fika!
Välkomna!

Bra och värdig äldreomsorg:  
Dina synpunkter är viktiga  
Första januari 2011 tillkom en ny paragraf i Socialtjänstlagen om en 
nationell värdegrund. Skinnskattebergs kommun arbetar nu med att upp-
rätta lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. 

Arbetet är ett led i Socialstyrelsens arbete med att garantera sina invåna-
re bra och värdig äldreomsorg, dvs. att den enskilde ska känna trygghet 
och uppleva välbefinnande.

Har du själv hemtjänst, bor du på Hemgården eller Klockarbergs-
gården eller kommer du som närstående i kontakt med äldreomsor-
gen? Då vill vi be om din hjälp! Vi tar gärna emot förslag som kan 
ge förbättringar!

Hör gärna av dig till projektledaren Gun Holm:  
tfn: 070-556 13 73 
e-post: gun.holm@skinnskatteberg.se 
adress: Skinnskattebergs kommun 
Gun Holm, Hemgården 
Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
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Skinnskattebergs kommun genomförde under hösten 2011 en 
enkätundersökning som var avsedd för alla kommuninvåna-

re som känner sig tillhöra en eller flera av de nationella mino-
riteterna (judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar) 
i Sverige. Syftet med undersökningen var att få veta vilka na-
tionella minoritetsgrupper som finns i kommunen och på vilka 
olika sätt Skinnskattebergs kommun skulle kunna skydda och 
främja dessa minoritetskulturer och -språk i kommunen. En del 
av enkätfrågorna var enbart avsedda för kommunens sverige-
finnar, som har särskilda språkliga rättigheter i kommunen på 
grund av att Skinnskattebergs kommun tillhör förvaltningsom-
rådet för finska språket.  

I slutet av oktober 2011 publicerades enkätfrågorna på 
svenska och finska i 0222:an. Därtill fanns svarsblanketter 

tillgängliga på kommunhuset och i Finska Föreningens lokaler. 
Blanketter spreds även av några kommuninvånare till hushåll 
och företag. Frågorna kunde besvaras via post, mejl eller tele-
fon. En stor del av frågorna var slutna frågor med fasta svars-
alternativ. Några frågor var öppna frågor som  informanterna 
(undersökningsdeltagarna) kunde besvara med egna ord. 

Allt som allt svarade 66 kommuninvånare på enkätfrå-
gorna: 35 kvinnor (53 %) och 31 män (47 %). Medelåldern 

för informanterna är 66 år. Utav dessa har 4 personer barn som 
är under 18 år. Nästan alla informanter – 65 st. (98 %) – anser 
sig vara sverigefinnar, varav 58 personer (89 %) anger sig kunna 
finska flytande eller ganska bra. De övriga respondenterna upp-
ger sig kunna lite finska. En informant är en tornedaling med 
finska som modersmål. 

De sverigefinska respondenter (2 st.) som har under 
7-åriga barn vill att deras barn får plats i en tvåsprå-

kig (svenska-finska) förskola. Två informanter vill att deras 
barn nu eller i framtiden får modersmålsundervisning i fin-
ska språket i Klockarbergsskolan.

När det blir aktuellt för informanterna, vill 55 personer 
(83 %) av dem använda finska med personalen inom 

äldreomsorg. Nio personer (14 %) vet inte än om de vill göra 
det, och två personer (3 %) har svarat att de inte vill använda 
finska med personalen inom äldreomsorg. 

Av informanterna vill 43 personer (65 %) använda fin-
ska i kontakt med kommunens myndigheter av olika 

slag. Tretton respondenter (20 %) vet inte om de vill göra det. 
Tio personer (15 %) har svarat nekande. I synnerhet vill infor-
manterna använda finska i kontakt med personalen inom 
äldreomsorg och på socialkontoret samt med olika slags 
handläggare.

Enkätdeltagarna tillfrågades även på vilka olika sätt de tyck-
er att Skinnskattebergs kommun skulle kunna skydda och 

främja deras minoritetskultur och minoritetsspråk. Finskspråkig 
äldreomsorg samt finskspråkiga aktiviteter för de gamla lyftes 
fram. Några skrev att det i framtiden vore bra med en finsksprå-
kig avdelning och finska radio- och TV-kanaler på ålderdoms-
hemmet. Andra önskemål listas nedan.
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• mer finskspråkig personal
• sverigefinska kulturevenemang på finska/på två språk
• kurs i modern finska
• mer information på finska via kommunens informations-

blad 0222:an
• modersmålsundervisning i skolan
• för allmänheten avsedd information om sverigefinnarnas 

bakgrund och betydelse för Skinnskattebergs kommun och 
för svenska samhället över huvud taget

• att hålla finska språket och kulturen levande i kommunen
• mer pengar till Finska Föreningens verksamhet i kommu-

nen.

Därtill kom det fram sådana aktuella önskemål och behov 
som inte har med kommunens tjänster att göra. Bland an-

nat vill många kunna använda finska på läkarmottagningen 
och på apoteket. Det är också viktigt för några respondenter att 
det finns finskspråkig verksamhet inom kyrkan.  

Informanterna är mest oroliga inför framtiden gällande åldran-
det och möjligheten att använda finska med personalen inom 

äldreomsorgen. Därtill framför de att det är viktigt för dem att 
kunna använda sitt modersmål med olika handläggare i kom-
munen. På basis av resultatet av kartläggningen av personalens 
språkkunskaper i finska (9/11 2011) finns det för tillfället till-
räckligt med finsktalande personal på hemtjänsten, äldreboendet 
och socialkontoret. Kommunen har visserligen inte någon finsk 
avdelning på ålderdomshemmet. Resultatet pekar på att det 
torde vara viktigt att kommunen även i fortsättningen har 
tvåspråkig personal inom äldreomsorgen – så även bland 
handläggarna inom de olika verksamheterna i kommunen. 

Största delen av informanterna är relativt gamla, vilket 
orsakar spekulationer: Är det bara de äldre personer som 

vill ha service på finska och som vill att kommunen ska arrang-
era kulturevenemang på finska? Är det så att de yngre gene-
rationerna inte bryr sig om sin kulturella bakgrund och om 
sina föräldrars språk? Eller är det bara så att enkätfrågorna 
inte nådde fram till de yngre? Hur som helst kommer det ändå 
fram i svaren att det finns ett behov av modersmålsundervisning 
i finska språket i kommunen. Det tycks även finnas ett intresse 
för en tvåspråkig förskola. I början av februari diskuterar 
skolledningsgruppen vilka möjligheter som finns gällande 
att anordna modersmålsundervisning i finska respektive 
tvåspråkig förskoleverksamhet i kommunen.

Även i fortsättningen arrangerar kommunen tvåspråkiga 
kulturevenemang och informerar sina invånare på två 

språk via kommunens informationsblad 0222:an. På adressen    
<www.skinnskatteberg.se/suomeksi> finns det även informa-
tion och kontaktuppgifter på finska.

Kommunen har kartlaggt de nationella minoriteternas språkliga 
behov i kommunen
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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 småbarnsföräl-
drar.
Kaffe, te och dryck till barnen finns att köpa till själv-
kostnadspris. 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

SAGOSTUND 
med Isabelle
fredag den 14 februari 13.30
”Alla hjärtans dag” 

Kom och gör din egen SEMLA
tisdag den 21 februari

VÄLKOMMEN!

Fixar-Malte =
Björn Jansson

Fixar-Malte (ers.) =
Hans Nibon

Fixar-Malte (ers.) =
Jocke Johansson

BOKA FIXAR-MALTE OCH FÅ GRATIS HJÄLP MED LÄTTARE HEM-
SYSSLOR!

Är du pensionär eller funktionshindrad och bor i eget hem i Skinnskattebergs 
kommun? Behöver du hjälp med t.ex. att sätta upp/ta ner gardiner eller flytta 
mindre möbler?

Ring 073–097 90 34 på mån./tis. kl. 8–12 och boka Fixar-Malte!

– ett hållbart samhälle med god och effektiv service i fokus, där människor vill 
bo, verka och utvecklas

Lediga lägenheter
Skinnskattebergs tätort
1 r kokvrå, Sotvretsv. 19 B, 2 tr, 32,9 m2, 2396 kr inkl. 
kabel-TV
 
Riddarhyttan
Marklägenheter
2 rok Granstigen, 60 m2, 3361 kr (kallhyra)
 
3 rok V:a Parkv. 3A, 1 tr, 75,2 m2, 5166 kr
2 rok V:a Parkv. 3B, 2 tr,63,7 m2 3495 kr

Blankett för ansökan om bostad finns på 
www.skinnskatteberg.se 
Det går också bra att ringa 0222-451 25 eller maila 
jane.pettersson@skinnskatteberg.se

KÖRSTÄMMAN 2012
Vad vill er förening göra?
Vi träffas på kommunhuset onsdag 15/2 18:00 
och diskuterar.

Välkomna! 
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Sophämtningsschema 2012

Tömningsveckor för dem som har månadshämtning och varannan månadshämtning 2012.

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 S 19 S 36 35
24 O 23 O 44 43
28 M 27 M 52 51
32 M 31 M
36 A 35 A
40 R 39 R
44 43
48 47
52 51

Vid jul och nyår kan det bli ändrade dagar för sophämtning, meddelanden kommer i
lokaltidningarna och på Vafabs hemsida: www.vafabmiljo.seSophämtning,  JÄMN VECKA  2012

Måndag 
Taxi Skbg, Fagerstavägen 11-13, Stationen, Korvkiosken, 
Brand-stationen, Centralskolan, Bårestadskiosken, Hem-
gården + Kök, Solrosen, Sotvretsvägen, Nedre Sotvreten, 
Ö. Ringvägen, Central-vägen, Sotvretsgården, Klockar-
bergsgården, Centrumvägen (VS-  hus), Centrumhuset, 
Shell, Haggården, Villavägen, Bergstigen, Björkstigen, 
Folkhögskolan, Masbo IP, El-Jansson, Telia, TM Bil och 
Motor, Samhall, Q-Star, EBM Papst AB, Skinnskatte-
bergs Bilplåt, Färna, Karmansbo Herrgård. Fagerstavägen 
8, Skärsjön. Smedjan, Folkhögskolan.

Tisdag 
Hela Masbo, Borntorpet, Strids Däck, Gattjärnsvägen.

Onsdag  
Fd Arbetscentrum vid Riddarhyttevägen, Björkliden, 
Kärrgeten, Bäcka, Älgtorpet, Bäckegruvan, IP,  P-hem 
RHN, Samhället RHN, Nedre- o Övre Källfallet, Fors 
Gård, Forsen, Kallmora, Aronsberg, Ställberget, Uggel-
forsen, Lerkulan, Björkviken.

Torsdag 
Läkarvillan, Smedstigen, Skogsmästarskolan, Prästgärdet, 
Kommunhuset, Vårdcentralen, Skolvägen 6, Hemgår-
den + Kök, Klockarbergsgården, Konsum, ICA, Posten, 
Haggården, Vätterbo, Brukshotellet, Folkhögskolan samt 
kompostfraktionen. Släntvägen, Klockarberget 13 + 7-11, 
Centralskolan, Krampen, Enebytorp. 

Fredag 
Vätterskoga (gården), Piltorpet, Sillbo, Norrtulinge, Norr-
strömstorp, Sundsbron, Gottland, Östanfors, Snarhem, 
Nyängen, Slottet, Uttersberg, Svartbäcken, Brahegård, 
Grisnäs, Laggarbo.

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

Klipp ut och spara

Sophämtning,  OJÄMN VECKA  2012

Måndag 
Taxi SKBG, Dala Finmekanik, Korvkiosken, Sotvretsvä-
gen 19, Sotvretsgården, Centralskolan, Klockarbergsgår-
den, Hemgården + Kök, Solrosen, Centralvägen (Verner 
Anderssons hus) + Centrumhuset, Shell, Haggården, 
TM Bil och Motor, Samhall, Folkhögskolan, Masbo IP, 
Solmyra till Grisbo, Holmsbovallen, Holmen, Tomasbo,  
Finngatan, Västanhed, Sundet (Södra). Lill- och Storän-
gen, Lillsjö Gård. Andersgården (utanför Färna mot Sol- 
myra) och Solmyra Udde. 

Tisdag  
Rölö, Hålsbo, Gillbo, Svansbo, Nibbarsbo, Bubbarsbo, 
Hed, Bernshammar, Hed, Karmansbo, Darsbohöjden.

Onsdag 
Björkviken, Orrudden, Kalvängen, Sundet (Norra), Lång-
viken, Kärrbo, Hultebo, Björnbo, Godkärra, Baggbron, 
Baggå Plöjningen, Udden, Främshyttan, Darsbo.

Torsdag  
Läkarvillan, Smedstigen, Skogsmästarskolan, Kom-
munkontor, Vårdcentralen, Centralskolan, Skolvägen 6, 
Klockarberget 13 + 7-11, Hemgården + Kök, Släntvägen, 
Klockarbergsgården, Konsum, ICA, Posten, Haggården, 
Vätterbo, Folkhögskolan, Bysala, Donmora.

Fredag  
Bockhammar, Eriksbo, Bussbyn, Naddebo, Stjärnvik, 
Rönningen, Tarmansbo, Norbyn, Erlandsbo, Kedjebo, 
Lorenstorp, fram  till Gunnilbokorsningen, Österbo, Vre-
ten, Västerflena, Knäppmora, Staffas, Österflena.
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Visste du vad kommunens mål för 2012–2014 är?
Kommunfullmäktige i Skinnskattebergs kommun fastställde i 
somras de kommungemensamma målen för 2012–2014. Enligt 
dessa ska Skinnskattebergs kommun
1. ha en god ekonomi
2. sträva efter att behålla den nuvarande befolkningsnivån
3. fortsätta förbättra skolan och fortsätta höja kunskapsnivån
4. prioritera barn och ungdomar som målgrupp, där barn med 

särskilda behov och flickornas situation särskilt ska upp-
märksammas

5. låta omvårdnaden inom omsorgen präglas av trygghet och 
integritet och att de äldre får större möjlighet att påverka 
sin vardag

6. förbättra kvaliteten på maten inom förskola, grundskola 
och äldreomsorg

7. stärka kulturprofilen för att leva upp till devisen ”Kultur-
riket i Bergslagen”

8. utveckla och förbättra dialogen med näringslivet
9. verka för en bra integration i kommunen
10. öka användningen av sol-, vind- och vattenenergi
11. ge regelbunden och vederhäftig information till kommun-

medborgare, besökare och omgivning

8

Med vänliga hälsningar/Ystävällisin terveisin
Jenni Tahkokorpi, tvåspråkig informatör/kaksikielinen tiedottaja
Skinnskattebergs kommun, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
tel./puh. 0222 450 44, jenni.tahkokorpi@skinnskatteberg.se

12. kännetecknas av en välskött yttre miljö
13. verka för att personalens arbetsmiljö är bra.

Gratis frukt till skoleleverna i åk F-6 från och med 
den 1 januari 2012
Barn- och utbildningsutskottet i Skinnskattebergs kommun har 
beslutat att införa fri frukt för eleverna i årskurserna F–6 från 
och med 1/1 2012. Att eleverna äter frukt under skoldagen ger 
en ökad koncentrationsförmåga. Skolans kostnad för frukt är   
45 000 kr per år.

Nya regler gällande kommunal färdtjänst från och 
med den första februari 2012
För mer information kontakta Helena Werner: 0222–450 53 el-
ler helena.werner@skinnskatteberg.se, eller se www.skinnskat-
teberg.se 

Nya hastighetsgränser i Skinnskatteberg träder i 
kraft den 1 mars 2012
Det blir snart en hel del förändringar gällande hastighetsgrän-
serna i kommunen. Mer information kommer i nästa nummer 
av 0222:an!

I N F O R M A T Ö R E N S  S P A L T erg.

Tästä lähtien kirjoittelen tällä suomenkielisellä palstalla hie-
man eri asioista kuin ruotsinkielisellä palstalla. Lehtemme si-
vulle 14 olen vielä koonnut ”valitut palat”  lehden sisällöstä 
suomeksi.
 Kunnan tekemä kartoitus kansallisiin vähemmistöihin 
kuuluvien asukkaiden kielellisistä tarpeista valmistui juuri en-
nen joulua. Ehkä sinäkin vastasit laatimiini kysymyksiin, jot-
ka julkaistiin tämän lehden sivuilla loka-/marraskuussa. Sain 
66 vastausta, joista kaikki tulivat suomenkielisiltä henkilöiltä. 
Vastaajien keski-ikä oli 66 vuotta, mikä sai minut pohtimaan 
keinoja siihen, miten voisin tavoittaa myös nuoremmat ruotsin-
suomalaiset paikkakunnallamme. Haluaisin tietää, onko heidän 
lapsillaan kiinnostusta esim. kaksi- tai pelkästään suomenkieli-
seen päivähoitoon tai haluaisivatko he saada lapsilleen suomen 
kielen opetusta peruskoulussamme.
 Vastaajat halusivat mm. kulttuuritapahtumia, tiedo-
tusta ja vanhustenhoitoa suomen kielellä. Myös erilaisten kä-
sittelijöiden kanssa halutaan käyttää suomea kunnan palvelujen 
osalta. Nämä toiveet on jo kuultu: kiitos, että kerroit ideoistasi 
ja huolistasi! Voit kertoa niistä mieluusti minulle myös jatkossa 
vaikka puhelimitse. Muistathan, että voit soittaa minulle eri-
tyisesti perjantaisin kahden ja neljän välillä (puh. 0222–450 
44).
 Tällä hetkellä kunnassa on mukavasti suomen kieltä 
hallitsevaa henkilökuntaa – varsinkin vanhustenhuollon puo-
lella. Mikäli sinulla on mahdollisuus käyttää Internetiä, toivon, 
että käyt suomenkielisellä kunnan sivustollamme osoitteessa 
www.skinnskatteberg.se/suomeksi. Sieltä löydät mm. listan vir-

kamiehistämme, jotka osaavat suomea. Aina voit tietysti olla 
yhteydessä minuun, mikäli sinulla on kysyttävää kunnan palve-
luihin liittyen suomen kielellä.
 Kyselyyn vastanneet haluaisivat käyttää suomea myös 
esim. apteekissa ja lääkärin vastaanotolla. Kysyin kunnan ap-
teekista, josko he voivat järjestää tarvittaessa suomenkielistä 
palvelua. Ilmeisesti voivat, mikäli asiakas ottaa heihin ensin 
yhteyttä ruotsiksi ja pyytää saada sovittuna aikana puhelinajan 
suomenkieliselle asiakaspalvelijalle (jossain päin Ruotsia). Ap-
teekkarin mielestä parasta olisi kuitenkin, että jokainen suo-
menkielistä apua tarvitseva ottaisi mukaansa apteekkiin ruotsia 
taitavan ystävän tai sukulaisen.
Haluaisitko muuten opetella käyttämään tietokonetta, In-
ternetiä ja sähköpostia suomenkielisellä ATK-alkeiskurssil-
la? Jos haluat, ota minuun yhteyttä, niin tiedän, montako 
kiinnostunutta on ja mitkä ajat sopisivat. Kurssi olisi kun-
nan järjestämä ja ilmainen kaikille osallistujille!
Entäpä olisitko kiinnostunut osallistumaan suomenkieliseen 
kirjallisuuspiiriin, jossa keskusteltaisiin luetuista romaaneista, 
runoista tms.? Jos olet, ole yhteydessä allekirjoittaneeseen, niin 
laitetaan ryhmä pystyyn!
PS: Oikein hyvää ruotsinsuomalaisten päivää 24. helmikuuta!
PPS: Katso takasivun mainos näytelmästä Vadelmavenepa-
kolainen. Varaa liput heti ja lähde katsomaan Västeråsiin suo-
menkielinen, mainio teatteriesitys! Kuntamme on ollut mukana 
mahdollistamassa esityksen saamisen Suomesta tänne Väst-
manlandin lääniin.

T I E D O T T A J A N  P A L S T A erg.
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Teater
Söndag 12/2 kl 14:00 i Korpen Familjeföreställningen 
”Nu är vi gorillor låssas vi” (efter en bok av Barbro Lindgren) med 
Dockteatern Tittut. I samarbete med Skinnskattebergs teaterförening
Biljetter säljs på biblioteket 40 kr/vuxen, 20 kr/barn eller bokas tel: 
070-3073638, 0222-131 15

Måndag 13/2 teater för åk 7-9 Serendip med teater Barbara

Utställning
Tisdag 14/2 kl 17:00 Vernissage Cea Alm visar måleri

Sagostund
Tisdag den 14/2 kl 11:00 Sagostund på Stacken också, 0-2 år och kl 
13.30, 3 år och äldre. Temat blir Alla hjärtans dag

Författarbesök
21 februari kl 19 kommer Birgitta Holm på författarbesök till biblioteket. 
Birgitta har bland annat skrivit böckerna Pardans och Sara  
Lidman-i liv och text. Besöket sker i samarbete med ABF.

Sportlovsaktiviteter:

Amigurumi och Yogaberättande
Måndag 27/2 kl 14:00-16:00 Virka egna amigurumifi-
gurer tillsammans med Inger Andersson

Tisdag 28/2 och Onsdag 29/2 kl 11:00-12:00 Yogaberättande 
tillsammans med Isabelle Andersson Bede OBS! Begränsat 
antal platser, så anmäl gärna till Isabelle innan om du vill vara 
med. För barn, unga och föräldrar. Kom i kläder som du har lätt att röra dig i. Vi träf-
fas kl 11 i biblioteket och går sedan till annan lokal.

Torsdag 1/3 Virka egna amigurumifigurer tillsammans med Inger Andersson. 
Fortsätt arbetet från måndagen eller börja på nytt.

Sportlovsaktiviteter i samarbete med 

Föreläsning i samarbete med ABF
Håll utkik efter datum och tema på affischer och bibliotekets webbplats.

Det händer på biblioteket! 
i februari
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Onsdag 1 februari kl 19.30   
Film från 15 år,  se www.biokorpen.se

Fredag 3 februari kl 19.00 
Konsert: En helkväll med Freaky... 
fairytale band, som släpper sin nya CD,  Petter Anders-
son, trubadur med Jesper Lind och Lill-Elvis trio från 
Avesta! Paus med fikaservering till bra priser. Entré: 
100 kr, medlemmar i Kultera 80:-. Förköp: Janssons El, 
0222/104 60 ger 20:- rabatt. Grundskoleelever 20:-, i 
mån av plats. Gymnasieelever går in för medlemspris.  
Arr: Kultera med stöd av Ett Kulturliv För Alla, Skinn-
skattebergs kommun och Västmanlandsmusiken.

Söndag 5 februari kl 18.00   
Film för alla, se www.biokorpen.se

Lördag 11 februari kl 18.00 
Digitalopera från Metropolitan:  
Ragnarök av Wagner
Del 3 av Nibelungens ring. Ny uppsättning. 
Entré 180 kr. Arr: Skinnskattebergs Kammarmusikför-
ening med stöd av Skinnskattebergs kommun, Västman-
landsmusiken, Statens kulturråd och Systemair.

Söndag 12 februari kl 18.00   
Film från 11 år, se www.biokorpen.se

Söndag 12 februari kl. 14.00 
Teater Familjeföreställningen ”Nu är vi 
gorillor låssas vi” 
(efter en bok av Barbro Lindgren) med Dockteatern 
Tittut. I samarbete med Skinnskattebergs teaterförening. 
Biljetter säljs på biblioteket 40 kr/vuxen, 20 kr/barn el-
ler bokas tel: 070-3073638, 0222-131 15

Onsdag 15 februari kl 19.30   
Film från 11 år, se www.biokorpen.se

Söndag 19 februari kl 18.00   
Film från 11 år, se www.biokorpen.se

Lördag 25 februari kl 19.00  
Digitalopera från Metropolitan:  
Ernani av Verdi
I operan Ernani gör Marcello Giordani titelrollen mot 
Angela Meade som Elvira - i hennes första hela säsong 
av en Met-föreställning. Dmitri Hvorostovsky är Carlo 
och Ferruccio Furlanetto gör rollen som de Silva. Entré: 
180 kr
Arr: Skinnskattebergs Kammarmusikförening med stöd 
av Skinnskattebergs kommun, Västmanlandsmusiken, 
Statens kulturråd och Systemair.

Söndag 26 februari kl 18.00   
Film från 11 år, se www.biokorpen.se

Det händer på Kulturhuset Korpen i februari 2012

SPRIT, KNARK och UNGDOMAR Vad händer i Skinnskatteberg?
 
Vet Du, att det finns mycket narkotika i omlopp i Skinnskatteberg?
Vi bjuder in Dig som är förälder till barn och ungdomar i åldern 10 – 20 år till en dag med frågor runt alkohol 
och droger.
Lördagen den 18 februari mellan kl 10 och 15 på St Davidsgården blir du bjuden på deltagande i kurs 
inklusive lunch och fika.
Dagen innehåller  - föreläsningar och diskussioner om alkohol, narkotika och ungdomar. 
   - vi får se hur en droghund arbetar. 
   - Vad kan vi tillsammans göra för att stötta våra barn och ungdomar?
Anmälan senast 14 februari till vanja.leneklint@tele2.se el telefon 0707946451 el 41672
OBS att vi har begränsat antal deltagare, så anmäl Dig fort!

Riksförbundet 
narkotikafritt samhälle                                                                                                                                    
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EN AV OSS
PÅ KOMMUNEN

NAMN:
Marléne
Carlsson

TITEL:
Turism-
samordnare

VAD JOBBAR DU MED PÅ KOMMUNEN?
Jag marknadsför kommunen genom hemsida 
mm. för att locka besökare till oss och tar hand 
om de som kommer på bästa sätt. Jag utveck-
lar också turismen i kommunen. Att vårda våra 
kulturmiljöer är även viktigt för mig. Därtill ingår 
samarbete i länet och inom Ekomuseum i mina 
arbetsuppgifter. Det blir även en del kvällsmöten: 
jag är engagerad i Leader Bergslagen, Länsbyg-
derådet och Geocentrums Vänner i Riddarhyttan.

BESKRIV DIN NORMALA ARBETSDAG
Mina dagar är inte den andra lik. Det händer ofta 
oförutsedda saker. Jag börjar alltid dagen med 
att läsa inkommen post och titta på mailen. Det 
är det viktigaste att svara på de förfrågningar 
som inkommit och skicka information till de som 
önskat. En del dagar är fyllda med möten som 
kan vara redaktionsråd för denna tidning, på 
VKL, Ekomuseum mm. Sommartid har jag hand 
om Turistbyrån.

VAD ÄR DET BÄSTA MED DITT JOBB?
Det är att få göra människor glada och nöjda 
med den information de fått och/eller sin vistelse 
hos oss. Det känns bra med trevliga kamrater 
och en engagerad chef.

VAD ÄR DET VÄRSTA?
Det är svårt att säga, för jag har ett roligt och 
tacksamt arbete. Ibland räcker dock inte tiden 
till, framförallt på våren då allt ska vara klart 
innan sommarsäsongen. Att Turistinformationen 
bytt lokal en del gånger har varit lite omtumlan-
de. Numera finns turistinformation vintertid på 
biblioteket och sommartid i Korpen.

VILL DU SÄGA NÅGOT SPECIELLT TILL VÅRA 
LÄSARE?
Jag skulle vilja att våra kommuninvånare mer 
upptäcker hur mycket fantastiskt det finns i vår 
egen kommun! Vi har en enastående natur, rika 
kulturevenemang och upplevelser, en spännande 
historia med många av våra industriminnen be-
varade och nya spännande äventyr att prova på.

NYA MEDARBETARE
PÅ KOMMUNEN

Siv Björkbacka: miljöinspektör
•	 började	9/1	2012	och	är	heltidsanställd
•	 arbetar	bl.a.	med	livsmedelstillsyn
•	 telefon:	0222	451	28
•	 e-post:	siv.bjorkbacka@skinnskatteberg.se

Kim Nydestedt: musiklärare på 60%
•	 Klockarbergsskolan

Kristian Pernu: socialsekreterare
•	 börjar	1/2	2012
•	 handläggare:	barn	och	ungdomar
•	 e-post:	kristian.pernu@skinnskatteberg.se

Sara Åberg: socialsekreterare
•	 började	9/1	2012
•	 arbetar	med	ekonomiskt	bistånd
•	 telefon:	0222	451	08

Bodil Frölich: enhetschef i socialtjänsten
•	 telefon:	0222	451	15
•	 e-post:	bodil.frolich@skinnskatteberg.se

ÄNDRAT/BYTT TJÄNST

Christina Karlsson: socialsekreterare
•	 slutar	1/2	2012

Ann-Sofie Söderberg: personalchef
•	 slutar	31/1	2012

SLUTAR HOS OSS
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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 2012 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







 
 











V A L I T U T  P A L A T  S U O M E K S I  ( K O R T  S A M M A N F A T T N I N G  P Å  F I N S K A )

Kunta on kartoittanut kansallisiin vä-
hemmistöihin kuuluvien ihmisten kielel-
liset ja kulttuurilliset tarpeet kunnassam-
me. Lue lisää asiasta s. 8.
 Vuosina 2012–2014 Skinn-
skattebergin kunnassa on tavoitteena (1) 
hyvä talous, (2) nykyisen asukasmäärän 
säilyttäminen, (3) koulun kehittäminen, 
(4) lapsiin ja nuoriin – erityisesti tyttöi-
hin ja erityistä tukea tarvitseviin lapsiin 
– panostaminen, (5) vanhuksille parem-
pien vaikutusmahdollisuuksien tarjoami-
nen omaa arkielämää koskien sekä tur-
vallisen ja ihmisen yksityisyyden suojaa 
korostavan hoivan antaminen, (6) ruoan 
laadun parantaminen esikoulussa, kou-
lussa ja vanhustenhoidon puolella, (7) 
kunnan kulttuuriprofiilin vahvistaminen, 
(8) kunnan ja yritysten välisen vuorovai-
kutuksen kehittäminen, (9) integraatioon 
panostaminen kunnassamme, (10) aurin-
ko-, tuuli- ja vesienergian käytön lisää-
minen, (11) luotettavan ja säännöllisen 
tiedon tarjoaminen kuntalaisille, vierai-
lijoille ja ympäröivälle yhteiskunnalle, 
(12) hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualu-
eet, (13) hyvän työympäristön luominen 
henkilökunnalle.
 Klockarbergin koulun lapset 
esikoululuokasta kuudenteen luokkaan 
saakka saavat vuoden 2012 alusta asti 
ilmaisen hedelmän koulupäivän aikana.
 Helmikuun 1. päivä astuvat 
voimaan uudet säännöt koskien kunnal-

lista kuljetuspalvelua. Lisätietoja saa 
Helena Werneriltä 0222–450 53 tai he-
lena.werner@skinnskatteberg.se. Sään-
nöt löytyvät suomeksi osoitteesta www.
skinnskatteberg.se/senioreille/kuljetus-
palvelu-faerdtjaenst.
 Maaliskuun 1. päivä astu-
vat voimaan uudet nopeusrajoitukset 
Skinnskattebergissä. Lisätietoja asiasta 
on luvassa tämän lehden seuraavassa nu-
merossa. 
 Kunnanhallitus päätti joulu-
kuussa solmia uuden sopimuksen keilai-
luyhdistyksen (Bowlingklubben) kanssa. 
Keilaustoiminta Lurbohallissa jatkuu tä-
ten ainakin kahden vuoden ajan.
 Kunnanhallitus on hyväksynyt 
toimintasuunnitelman kunnallispolitiik-
koihin kohdistuvan uhkailun ja väkival-
lan torjumiseksi.
 Maakäräjät on lähettänyt kun-
nille lausuntopyynnön, joka koskee 
suunnitteilla olevaa aluejakoa. Skinns-
kattebergin kunta asettui puoltamaan 
esitystä, jonka mukaan Västmanlandin, 
Örebron ja Södermanlandin läänit muo-
dostaisivat oman alueensa. Ehdotusta 
kannatti punavihreä enemmistö. Oppo-
sitio jätti asiasta eriävän mielipiteen: se 
puoltaa sellaisen alueen muodostamista, 
johon kuuluisivat Uppsalan, Söderman-
landin sekä Västmanlandin läänit.
 Kuntaneuvoksemme Lars An-
dersson kutsuu kuntalaiset kirjastoon 

keskustelemaan kanssaan torstaina 9. 
päivä helmikuuta klo 16–18. Paikalle voi 
tulla esittämään kysymyksiä, ajatuksia, 
ideoita, kritiikkiä ja kehuja.
 Fixar-Malte on kunnan tarjo-
ama ilmainen ”työmies”, joka auttaa 
kunnassamme asuvia eläkeläisiä ja lii-
kuntarajoitteisia keveiden kotitöiden 
hoidossa. Soita ma tai ti klo 8–12 nume-
roon 073–097 90 34 ja varaa Fixar-Malte 
ruotsiksi kotiisi!
 Vanhemmat, joilla on 
10–20-vuotiaita lapsia, kutsutaan mm. 
IOGT-NTO-yhdistyksen ja Poliisin jär-
jestämään tietoiskupäivään la 18.2.2012 
klo 10–15 seurakuntatalolle (St Davids-
gården). Kurssilla on luentoja ja keskus-
teluja alkoholista, huumeista ja nuorista 
Skinnskattebergin kunnassa. Ilmoittau-
tumiset viimeistään 14.2.2012: vanja.le-
neklint@tele2.se tai puh. 070–794 64 51 
/ 0222–416 72.
 Riddarhyttanissa sijaitseva Tea-
termaskinen on saanut uudet tilansa val-
miiksi: talo talon sisällä! Rakennuspro-
jekti toteutettiin yli sadan vapaaehtoisen 
avulla. Uudet tilat tarjoavat kohtaamis-
paikan mm. yhdistys- ja yrityselämälle, 
kouluille, organisaatioille, kulttuurin 
ystäville ja nuorille. Viralliset avajaiset 
ovat syyskuussa 2012, mutta jo nyt ta-
lossa tapahtuu paljon: on nuortenkerho, 
juhlia, luentoja, teatteriesityksiä, kirjoit-
tajakursseja jne.
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  Svenska kyrkans kalendarium Februari 2012                                      
  Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling           
 

 
On 1/2 kl.13.00        Korsdrag i S:t Davidsgården. 
                                          Claes-Bertil Ytterberg, biskop emeritus i Västerås stift.  
On 1/2 kl.19.00        Skinnskattebergs kyrkliga syförening i S:t Davidsgården 

   To 2/2 kl.10.30        Andakt på Klockarbergsgården. Marie Blommé. 
 Sö 5/2 kl.11.00        Kyndelsmässa i S:t Davidsgården. Marie Blommé. Söndagscafé. 

Sö 5/2 kl.18.00        Vid ljusbäraren i Heds kyrka. Hedkören. Marie Blommé. 
Fre 10/2 kl.10.30        Babypaketstillverkning i S:t Davidsgården. 
Sö  12/2 kl.11.00        Högmässa i S:t Davidsgården. Marie Blommé.  Café. 
Må 13/2 kl.14.00        Heds kyrkliga syförening i Hedgården. 
On 15/2 kl.13.00        Korsdrag i S:t Davidsgården. Lisa Fröberg, stiftsadj.för internationella frågor.                                         
To  16/2 kl.14.00        Andakt på Hemgården. Marie Blommé. 

   Sö 19/2 kl.11.00        Fastlagsmässa i Skinnskattebergs kyrka. Kyrkans körer. Hans Eric Johansson  
                       och   Heléne Leijon. Fastlagskaffe. 

Ti 21/2 kl.16.00        Vardags mässa i S:t Davidsgården. Heléne Leijon. 
Fre 24/2 kl.10.30        Babypaketstillverkning i S:t Davidsgården. 
Sö 26/2 kl.11.00        Gudstjänst och samtal i fastetid, i S:t Davidsgården. Mari Jansson. Café. 
Må 27/2 kl.14.00        Heds kyrkliga syförening i Hedgården. 
Ti 28/2 kl.18.30        Vardagssamtal i S:t Davidsgården. Heléne Leijon. 
On 29/2 kl.14.00        Korsdrag i S:t Davidsgården. Bo Senter med sin gitarr. 
On 29/2 kl.18.30        Samtal om livet.  Hedgården. Heléne Leijon. 
……………………………………………………………………………………………………………….  
        

  
 
              

 

        
 

       

 

 

 
 

 

 

 

  

  OBS: nytt tel.nr till past.exp. 0222-336 36 

 
 

 

    

 

 

     

                                                                                    

 

                      

 

Skinnskatteberg med Hed  

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

            Månadens psalm  179 
 
1 Morgon mellan fjällen./ Hör hur bäck och flod, 
sorlande mot hällen,/ sjunger: Gud är god, 
Gud är god. 
 
2 Se hur dagen bräcker,/ fram går ljusets flod. 
Dalen, som den väcker,/ svarar: Gud är god, 
Gud är god. 
 
3 Skogens grenar glittrar,/ och med gladligt mod 
fåglarna, som kvittrar,/ sjunger: Gud är god, 
Gud är god. 
 
4 Själ, vak upp och svara/ dem med nyfött mod. 
Höj din lovsång klara:/ Gud, vår Gud, är god. 
Gud är god. 
 

                        Stipendium 
ur Jernströmska fonden kan sökas av ungdomar 
från Heds gamla församling, som efter grundskola 
genomgår kurs i praktiska ting på folkhögskola, 
hushållsskola, yrkesskola eller deltar i lärlings-   
utbildning. 
Stipendiet kan sökas fram till 15 mars 2012 och utdelas 
i Hed på påskdagen. 
 
Stipendieansökan ställs med kursintyg till:  
                          Kyrkorådet i 
Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling, 
                          Kyrkvägen 3,      

                     739 31 Skinnskatteberg       

Vill du fira gudstjänst vid något särskilt tillfälle? 
Då kan vi hjälpa till ! 
Samla ihop några som Du tror vill vara med och  

hör av dig till vår församling ! 



 16

www.skinnskatteberg.se0222:an

 

 
 
 

Tillsammans kan vi 
skapa ett bättre 
Skinnskatteberg! 

 

 
Om demokratin ska leva, måste 

många delta och ta ansvar. Gör 

slag i saken och hör av Dig! 

 

VÄLKOMMEN TILL 
VÅRT ÅRSMÖTE! 

 
 

Den 27/2 kl. 19.00 
på Galleri Astley! 

 
 
 

Är du intresserad av 

- ekonomi och övergripande frågor, 
prata gärna med Carina och Vanja 

- skolfrågor med Helene och Ewa 
- tekniska frågor med Patrik 
- vård- och omsorg med Kristina 
- miljö med Angelique och Eva 

 
 

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 

 
 

Ny ägare Shell  
Skinnskatteberg

Jag heter Kent Gonner, kom-
mer från Fagersta där jag för 

närvarande jobbar på Seco Tools med IT-inköp 
och administration. Fr.o.m. 1 mars hoppas jag 
att kunna jobba enbart på macken.

Jag har tidigare jobbat på Gulf/Q8 i Fagersta 
som min far ägde tillsammans med en kom-
panjon, detta pågick från 1975-1996.

Jag bor för närvarade i Fagersta men flyttar 
till Skinnskatteberg med fru och hund den 1 
februari i år.

En hemsida är under utveckling där information 
om vad vi kommer att kunna erbjuda kommer 

att finnas tillgängligt.

Jag och min familj hälsar 
såväl gamla som nya kunder 
varmt välkomna till macken.

Teater Västmanland och Väsky 
presenterar i samarbete med 
kommuner i förvaltningsom-
rådet för finska språket:

Hallonbåtsflyktingen
(Vadelmavenepakolainen)

en föreställning från Riksteatern/
KOM-teatteri i Helsingfors

Plats: Västerås teater, stora 
scenen
Tid: på lördag 11/2 2012 kl. 
16.00–18.30 (inkl. paus)
Biljetter: Teaterns biljettkassa, 
Turistbyrån, Ticknet
Pris:180 kr

En fyndig och rolig satir om grannlandsstereotyper! Pjäsen 
berättar om Mikko, en finne som är övertygad om att han 
är en svensk man i en finsk mans kropp. Han är född i Fin-
land av helfinska föräldrar, men hans enda mål är att bli en 
medelsvensson. Priset Mikko får betala för att bli en äkta 
svensk blir högt ...  Pjäsen spelas på finska och textas 
på svenska.

OBS! Beställ biljetten minst en vecka innan föreställningen. 
Då kan du samtidigt meddela att åka buss till föreställningen. 
Du får en kod för bussen.

Bussarna åker gratis till Västerås från alla kommuner i 
Västmanland om det finns intresserade.

Busshållplatser och tider får du reda på i Teater Västman-
lands hemsida www.teatervastmanland.se (en vecka före 
föreställningen).


