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Lär dig bowla i 
LURBOHALLEN 

Sidan 4

Sidan 8

Gilla oss på Facebook! 
Tykkää Facebookissa!

Aktuellt för Skinnskattebergs kommun 
- Årgång 28 Nr 2, Februari 2013

0222:an

Alla Hjärtans Dag 14/2
Sköt om dig och dina kära!

Kommunstyrelsen 
sammanträder 
den 5 februari 2013 kl 09.30  
i Kommunhuset

Välkommen till 
Kommunfullmäktige 
den 18 februari 2013 kl 18.00  
Sessionssalen, Kommunhuset
Dagordningar annonseras på 
www.skinnskatteberg.se 
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Vecka 5 
Fredag: Chili con carne & ris. (råkost)

Vecka  6 
Måndag: Pasta med skinka & ostsås. (råkost) 
Tisdag: Ekologiska köttbullar, sås, grönsaker & 
potatis. 
Onsdag: Laxfilé, pikantsås & potatis. 
Torsdag: Korvstroganoff & ris. 
Fredag: Kycklingfilé, currysås & klyftpotatis.

Vecka  7 
Måndag: Texmexgryta med tacosmak & ris. 
Tisdag: Hemlagade färsbiffar, sås, grönsaker & 
potatis. 
Onsdag: Lovdag 
Torsdag: Romanasoppa & Ugnspannkaka.   
Fredag: Pastagratäng (Kyckling)  

Vecka  8 
Måndag: Köttgryta & potatis. (nötkött, lök, pap-
rika, sweet chili) 
Tisdag: Ekologiska köttbullar, makaroner & 
gräddsås. 
Onsdag: Fiskgratäng & hemlagat potatismos. 
Torsdag: Spaghetti & köttfärssås. (pizzasallad) 
Fredag: Kalkonschnitzel, klyftpotatis & bea-sås.

Vecka  9 
Sportlov!

Matsedel vecka 5-9
Klockarbergsskolan

 0222:ans redaktion:

Marie Wennerström, Redaktör 
Marco Helmisaari, Informatör 

Adress:  0222:an 
  Box 101 
  739 22 Skinnskatteberg 
tfn:  0222 - 451 39 
e-post:   0222@skinnskatteberg.se

Ansvarig utgivare:  Kommunchef Leena Berglund

0222:an utkommer med 10 nummer/år och delas ut till  
hushållen. Den finns även att hämta i kommunhusets reception, på 
biblioteket samt på webben: www.skinnskatteberg.se. 

Du kan prenumerera på 0222:an för 120:- om året. Kontakta redak-
tionen. Redaktionen ansvarar inte för material som inte beställts.

Nya annonspriser! Exempel exkl. moms

  Företag Föreningar 
Halvsida            1800:- 600:-  
Kvartssida         950:- 350:-  
1/8-dels sida  600:-  250:- 
Notis  350:- 150:- 

Format 
Helsida: 233x165, Halvsida, stående: 233x80, Halvsida, liggande: 
113x165, Kvartssida: 113x80, Notis: 24,5x37,5

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

Nästa manusstopp - den 12 februari 
Nästa utdelningsdag - den 1 mars

Tänk att min hund blir 10 år i år! Det är ju 
ungefär dubbelt så mycket som jag vågat hop-
pats på! ”Jaså, har du en boxer? Trevlig hund 
men mycket sjukdomar va´? Jag har hört att 
medellivslängden för Boxer är 6 år! Får de inte 
cancer så har de höftproblem.”

Den 14 februari, och 
nästan alla andra dagar, 
ska jag krama min fina, 
snälla och duktiga gamla 
boxerkamrat Gordon. 
Glöm inte att krama och 
uppskatta dina nära och 
kära - inte bara på alla 
hjärtans dag!

Nära och kära

Allt gott!
 
 
 
Marie Wenneström
RedaktörLåt stå!
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Aktivitetskalender februari 2013

01/02 | 08:00 - PRO-fiske - Djupviken
03/02 | 19:00 - Latinoinsp. aerobic | Gymnastiksalen
04/02 | 09:00 - PRO Målarcirkel | Lurbohallen / ABF
04/02 | 13:00 - PRO Gymnastik | Finska Föreningen
04/02 | 18:00 - Bowling - Lurboligan | Lurbohallen
04/02 | 19:00 - Gympa | Gymnastiksalen
05/02 | 09:30 - Kommunstyrelsen sammanträder - 
06/02 | 09:00 - PRO ”UT o GÅ” - Start vid Coop 
06/02 | 12:00 - PRO Bridge | Finska Föreningens lokal
06/02 | 16:00 - PRO Bingo | Samlingssalen Hemgården 
06/02 | 17:00 - Gratis ungdomsbowling | Lurbohallen
07/02 |  - Cafe 14 startar.  Arr Pingstkyrkan 

Fagersta-Skinnskatteberg | Hemgården
07/02 | 10:15 - PRO Bowling | Lurbohallen
07/02 | 19:00 - Aerobics | Gymnastiksalen
08/02 | 08:00 - PRO Fiske Ivarbyn
10/02 | 19:00 - Latinoinsp. aerobic | Gymnastiksalen
11/02 | 09:00 - PRO Målarcirkel | Lurbohallen / ABF
11/02 | 13:00 - PRO Gymnastik | Finska Fören. lokal
11/02 | 18:00 - Bowling - Lurboligan | Lurbohallen
11/02 | 19:00 - Gympa | Gymnastiksalen
12/02 | 09:30 - Teater Pero spelar ”Å andra sidan” för 

åk 6-7 och åk 8-9 (kl 10.45) | Biblioteket
12/02 | 15:00 - Bowling - PB Lurbo - Avesta 2  4-manna 

| Lurbohallen
13/02 | 09:00 - PRO ”UT o GÅ” - Start vid Coop 
13/02 | 12:00 - PRO Bridge | Finska Föreningens lokal
13/02 | 17:00 - Gratis ungdomsbowling | Lurbohallen
13/02 | 18:00 - Nybörjarkurs Bowling | Lurbohallen
13/02 | 19:00 - Årsmöte IOGT-NTO | klubblokalen
14/02 | 10:15 - PRO Bowling | Lurbohallen
14/02 | 18:30 - En kväll med kulturskolans elever | 

Kulturhuset Korpen
14/02 | 18:30 - Alliansen har möte inför fullmäktige | 

Galleri Astley
14/02 | 19:00 - Aerobics onsdagar.  | Gymnastiksalen
15/02 | 08:00 - PRO Fiske. Skärrviken Brahegårdsvägen
16/02 | 14:20 - Bowling. BK Skinnsberg F - Team 

Enköping F. 16:00 - BK Skinnsberg A - BK 
Craft | Lurbohallen

16/02 | 19:00 - Digitalopera - Rigoletto av Giuseppe 
Verdi. Se sid 8. | Kulturhuset Korpen

17/02 | 11:00 - Skinnskattebergsklassikern startar med 
längdskidåkning. Se sid 10. | Borntorpet

17/02 | 19:00 - Latinoinsp aerobic | Gymnastiksalen
18/02 | 09:00 - PRO Målarcirkel | Lurbohallen / ABF
18/02 | 13:00 - PRO Gymnastik | Finska Fören. lokal
18/02 | 18:00 - Kommunfullmäktige sammanträder 

18/02 | 18:00 - Bowling - Lurboligan | Lurbohallen
18/02 | 19:00 - Gympa | Gymnastiksalen
19/02 | 15:00 - Bowling, PB Lurbo-Rättvik | Lurbohallen
19/02 | 18:00 - Skolråd - | Klockarbergsskolan
19/02 | 19:00 - Informationsträff inför valet till 

Förskoleklass höstterminen 2013. | 
Klockarbergsskolan

20/02 | 09:00 - PRO ”UT o GÅ” - Start vid Coop 
20/02 | 12:00 - PRO Bridge | Finska Föreningens lokal
20/02 | 13:40 - Bowling- PB Lurbo - Ludvika 1  

8-manna. | Lurbohallen
20/02 | 16:00 - PRO Bingo | Samlingssalen Hemgården 
20/02 | 17:00 - Gratis ungdomsbowling | Lurbohallen
21/02 | 10:15 - PRO Bowling | Lurbohallen
21/02 | 18:30 - Årsmöte Skinnskattebergs S-förening | 

Hyresgästföreningens lokal, Centralvägen
21/02 | 19:00 - Aerobics | Gymnastiksalen
21/02 | 19:00 - Årsmöte Riddarhyttans S- förening | 

Riddarhyttans allaktivitetshus
22/02 | -  - Fotbolls-CUP, arr: SSK | Systemairhallen
22/02 | 08:00 - PRO Fiske, Nedre G:a bruket 
24/02 | 11:00 - Grannsamverkansmöte i Bernshammar
24/02 | 10:00 - Bowling - 10:00 - BK Skinnsberg B - BK 

Scheele/Volvo FK B | Lurbohallen
24/02 | 11:00 - Främjareloppet. Se sid 20 | Borntorpet
24/02 | 19:00 - Latinoinsp aerobic | Gymnastiksalen
24/02 | 14:00 - Årsmöte i Skinnskattebergs Röda 

Korskrets i butiken Kupans lokaler. 
24/02 | 15:00 - Årsmöte Baggbrobygdens byalag | 

Baggbro Skola
25/02 | 09:00 - PRO Målarcirkel | Lurbohallen / ABF
25/02 | 13:00 - PRO Gymnastik | Finska Fören. lokal
25/02 | 18:00 - Bowling - Lurboligan | Lurbohallen
25/02 | 19:00 - Gympa | Gymnastiksalen
26/02 | 08:30 - Badresa (Sportlov) med Sture. 
26/02 | 16:00 - PRO Medlemsmöte | Hemgården
27/02 | 07:30 - Skinnskattebergs företagsnätv. Se s.18
27/02 | 09:00 - PRO ”UT o GÅ” - Start vid Coop 
27/02 | 12:00 - PRO Bridge | Finska Föreningens lokal
27/02 | 13:00 - Korsdrag. | St:Davidsgården
27/02 | 17:00 - Gratis ungdomsbowling | Lurbohallen
28/02 | 10:15 - PRO Bowling | Lurbohallen
28/02 | 18:00 - Krokodilfiolen – Familjeföreställning. Se 

sid 8. | Kulturhuset Korpen
28/02 | 19:00 - Aerobics | Gymnastiksalen

Kalendarium för gudstjänster och aktiviteter i Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling    - se sid 19

Alltid aktuell info på: 
www.skinnskatteberg.se/kalender 
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24.2 on Ruotsinsuomalaisten päivä

Onnea!

Den 24/2 är det Sverigefi nnarnas dag

Grattis!

Nästa nummer av 0222:an!
Manusstopp är tisdagen den 12 februari.

Marsnumret delas ut till hushållen den 1 mars.

Marsnumret är även Påsknumret - skicka 
gärna in bilder på era påskkärringar! Ange om 
ni vill / inte vill synas på omslaget!

 /Redaktionen

Öppettider 
Måndag – Onsdag 14:00 – 21:00 
Torsdag   10:00 – 21:00 
Fredag, Lördag, Söndag 12:00 – 18:00 

Priser: 
Barn/ungdom (upp till 18 år) 15:- / serie 
Pensionärer 15:- / serie 
Vuxen 25:- / serie

Vid gruppbokningar: 
Dagtid vardagar 120:- / bana o tim 
Efter kl. 18:00 150:- / bana o tim

Telefon till personalen på bowlinghallen,  
0222-102 02, Anna-Lena Pligg, 0222-451 49.

Välkomna!

LURBOHALLEN 2013

Kom och titta på en bowlingmatch!
Varje måndagkväll kl. 18:00 spelas Lurboligan 
(Korpbowling).

Lördag den 16 februari kl. 16:00 kan du se  
A-laget spela. 

För vidare info, titta på lurbohallen.se

Nybörjarkurs startar
onsdag den 13 februari 18:00 – 19:30.  
Anmäl dig till Lurbohallen 102 02 eller till  
anna-lena.pligg@skinnskatteberg.se 

Passa på.... aktiviteten är gratis!!!

Stacken 
Familjecentral
En mötesplats för föräldrar och barn, 0–6 år. 
Här kan barnen leka, sjunga och måla, och 
föräldrar ges möjlighet att träffa andra små-
barnsföräldrar. Kaffe, te och mjölk till barnen 
finns till självkostnadspris. I övrigt får du ta 
med det som passar till dig och ditt barn.

Våra öppettider: 
Tisdagar 9.30 - 16.00 
Torsdagar 9.30 - 16.00 
Tfn. 0222-450 55

 
SAGOSTUND 
tisdag den 5 februari 10.30 

SEMLOR till fikat 
tisdag den 12 februari

VÄLKOMMEN!
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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. 

Den just avslutade jul- och nyårshelgen gör 
att politiken har gått på sparlåga under några 
veckor. Därför en något kortare version än 
vanligt av ”Sedan sist”:

Ett nytt verksamhetsår har startat.  
2013 års almanacka fylls just nu med möten, 
beredningar och konferenser. 
Kommunens nuvarande 13 övergripande 
mål skall ses över under våren. En första 
processdag med ledande politiker och 
tjänstemän har genomförts. Målen skall 
utvecklas, förtydligas och bli mätbara.
Ett möte med grannkommunerna och 
länsstyrelsen hölls dagarna innan jul. 
Kommande gruvhantering i denna del av 
länet diskuterades. Förhoppningsvis kommer 
vi att vara väl förberedda den dag gruvorna 
öppnar. Ett nytt gruvseminarium planeras 
till april månad med ”Miljöaspekter på 

gruvhanteringen” som tema. 
Vid översiktsplanegruppens möte nu i januari 
diskuterades vilka områden i kommunen som 
skall vara LIS-områden, det vill säga pekas ut 
som eventuella områden för sjönära tomter. Ett 
grannlaga funderande som tillsammans med 
övrigt förslag till ny översiktsplan kommer ut 
på remiss så småningom. 
Ett givande möte med ”skogen” som 
tema har hållits. Representanter från 
kommunen, Sveaskog, Skogsstyrelsen och 
Skogsmästarskolan diskuterade hur olika 
intressenter kan samarbeta när det gäller 
skogsbruket. Fortsättning följer.

Sedan sist

Vinterhälsning från Skinnskatteberg!
den 14 januari 2013
 
 
 
Lars Andersson (s)
Kommunstyrelsens Ordförande
Skinnskatteberg
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Det är härligt med snö och kyla nu under vintern. 
Man kan pulsa i snön och åka pulka med barnen. 
Nu i februari när vi får hela 8 
soltimmar ska man passa på att 
vara ute. 
 
Kulturskolan i media
Tvärsnytt gjorde ett inslag 
i mitten av januari om 
Skinnskattebergs kulturskola 
för att belysa hur olika kommunerna satsar på 
kulturskolor/musikskolor i länet. Skinnskattebergs 
kommuns tydliga satsningar på kulturskolan har 
lyft fram kommunen. Att vår kommun har ett eget 
kulturhus är också anmärkningsvärt.

Mer information om kulturskolan finns under på 
www.skinnskatteberg.se 
 
 
Sportlov på Sture
Vecka 9 har skolorna sportlov och då kan man ta del 
av inplanerade aktiviteter.  

Se mer information på sidan 11. 

 
Kommunfullmäktige sammanträder 
Kommunfullmäktige sammanträder den 18 februari  
kl. 18:00 i Sessionssalen på Kommunhuset.
Dagordning annonseras på www.skinnskatteberg.se
Välkomna! 
 

Sök bidrag för finskt- / tvåspråkigt projekt/
evenemang!
Vill du, ditt företag eller förening arrangera ett 
finskt- eller tvåspråkigt öppet projekt/evenemang i 
vår kommun? Skinnskattebergs kommun kan från 
statsbidraget för finskt förvaltningsområde lämna 
ekonomiskt stöd till föreningar, företag eller enskilda 
personer för olika projekt som följer minoritetslagens 
(2009:724) intentioner och som syftar till att främja 
och synliggöra finska språket och den sverigefinska 
kulturen i kommunen.

Se även information på sidan 17.

Skidspår i Skinnskattebergs kommun
I Skinnskattebergs kommun finns det skidspår vid 
bland annat Borntorpet, Hardalen (Riddarhyttan), 
Färna, Uttersberg och Hed.

OBS! att elljusspåret vid Borntorpet numera är tänt 
ända till kl. 22 på kvällarna.

Opera på kulturhuset Korpen
Passa på och besök Kulturhuset Korpen på lördag 
den 16 februari kl. 19:00. Då visas Giuseppe Verdis 
Rigoletto, direktsänt från Metropolitan i New York.
I denna version förflyttas historien från 1500-talets 
Italien till 1960-talets Las Vegas.

Se även information på sidorna 8 och 20.

Medborgarförslag
Alla som är folkbokförda i vår kommun har rätt att 
lämna ett medborgarförslag. Medborgarförslaget 
ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknat. 
Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma förslag. 
Ett medborgarförslag väcks genom att det lämnas 
in eller skickas till kommunkansliet (besöksadress: 
Kyrkvägen 7, postadress: Skinnskattebergs 
kommun, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg). 
Ett medborgarförslag får också lämnas vid ett 
sammanträde med Kommunfullmäktige.
 
När förslaget kommer in till kommunen förs det upp 
på dagordningen till nästkommande sammanträde 
med kommunfullmäktige. Därifrån skickas 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen eller 
nämnd för beslut, beredning eller till en tillfällig 
fullmäktigeberedning. En blankett för att skriva ett 
medborgarförslag finns på kommunens webbplats. 
Du kan också skriva ett medborgarförslag själv, utan 
att använda blanketten. Kom då ihåg att ange ditt 
namn, adress och telefonnummer. Det bör också stå 
”Medborgarförslag” som rubrik.

Informatörens spalt
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Suomen kielen yhteyshenkilöt
Skinnskattebergin kunta on helmikuun 2011 alusta 
lähtien kuulunut suomen kielen hallintoalueeseen 
(förvaltningsområdet för finska språket). Tämä 
tarkoittaa  
käytännössä mm sitä että 
asioidessaan kunnan viranomaisten 
kanssa suomenkielisellä asukkaalla 
on oikeus käyttää suomen kieltä.

Kunnan nettisivuilta löydät 
esitteen jossa on yhteystiedot 
kunnan suomen kielen 
yhteyshenkilöille. 
www.skinnskatteberg.se/
suomeksi
 

Hae tukea suomen- / kaksikielisen projektin/
tapahtuman toteuttamiseen!
Haluaisitko sinä tai edustamasi yhdistys/yritys järjestää 
kaksikielisen avoimen tapahtuman kunnassamme? 
Skinnskattebergin kunta voi suomenkielen 
hallintoalueen valtiotuesta antaa taloudellista tukea 
yhdistyksille, yrityksille ja yksityishenkilöille 
sellaisten projektien ja tapahtumien toteuttamiseen, 
jotka noudattavat kansallisia vähemmistöjä ja 
vähemmistökieliä koskevan lain (2009:724) henkeä 
ja joiden tarkoituksena on pitää suomen kieltä että 
ruotsinsuomalaista kulttuuria elävänä ja näkyvänä.

Lisätietoa sivulla 17.

 
Hiihtolomalla Sturessä
Viikolla 9 on kouluista hiihtoloma jolloin Sturessä 
on toimintaa tarjolla.  Muun muossa voit lähteä 
uimareissulle Gustavsvikiin tai Västeråsiin elokuviin.

Lisätietoja ruotsiksi sivulla 11.

 
Kunnanvaltuusto kokoontuu 
Skinnskattebergin kunnanvaltuusto kokoontuu 18. 
päivä helmikuuta klo 18:00 kunnantalossa. Esityslista 
ilmoitetaan kunnan nettisivulla (www.skinnskatteberg.
se). Tervetuloa!

Hiihtämään
Nyt kun vielä on lunta ja pakkasta on kiva lähteä 
hiihtämään. Skinnskattebergin kunnassa löydät 
ladut muunmuossa Borntorpetissa, Hardalenissa 
(Riddarhyttan) , Färnassa, Uttersbergissä ja Hedissä.

 
Ooperaa kulttuuritalo Korpenissa
Lauantaina 16. helmikuuta klo 19:00 näytetään 
Giuseppe Verdin Rigoletto, suoralähetyksenä New 
Yorkin Metropolitanista. Tässä versiossa kertomus 
sirtyy 1500-luvun Italiasta 1960-luvun Las Vegakseen.

Lisätietoja sivuilla 8 ja 13. 
 

Kuntalaisaloite
Kaikilla kunnassamme kirjoilla olevilla henkilöillä 
on oikeus jättää kuntaamme kuntalaisaloite. Aloitteen 
tulee olla kirjallinen ja sen tekijän omakätisesti 
allekirjoittama. Eri aiheita käsitteleviä aloitteita ei voi 
ottaa mukaan samaan aloitteeseen. Kuntalaisaloite 
jätetään tai lähetetään kunnantalolle (käyntiosoite: 
Kyrkvägen 7, postiosoite: Skinnskattebergs kommun, 
Box 101, 739 22 Skinnskatteberg). Aloitteen voi myös 
jättää kunnanvaltuuston kokouksen yhteydessä.

Kun kunta on saanut aloitteen, se lisätään 
seuraavan kunnanvaltuuston kokouksen asialistalle. 
Kunnanvaltuusto lähettää kuntalaisaloitteen edelleen 
kunnanhallitukselle tai tietylle lautakunnalle 
valmistelua tai päätöstä varten. Kuntalaisaloitteen 
valmiin pohjan voi ladata ja täyttää kunnan nettisivulta.
Voit myös tehdä vapaamuotoisen aloitteen. Muista 
silloin laittaa asiakirjaasi mukaan nimesi, osoitteesi 
ja puhelinnumerosi. Otsikoksi tulee kirjoittaa: 
Medborgarförslag (kuntalaisaloite).

Tiedottajan palsta

Marco Helmisaari 
Tvåspråkig informatör 
Kaksikielinen tiedottaja
0222 - 450 44 
marco.helmisaari@skinnskatteberg.se
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Söndag 3 februari 18.00   

Film

Söndag 10 februari 18.00   

Film

Torsdag 14 februari 18.30  

En kväll med kulturskolans elever

Lördag 16 februari 19.00  

Rigoletto av Giuseppe Verdi - Digita-
lopera från The Met
Den lovande italienske dirigenten Michele Mari-
otti leder denna nya uppsättning av Rigoletto, i en 
ny iscensättning av Tony Award-vinnaren Michael 
Mayer, som gör sin Met-debut.  
 
I Mayers version förflyttas historien från 1500- 
talets Italien till Las Vegas 1960, med en  
ensemble ledd av Željko Lučić i titelrollen och 
Diana Damrau som hans dotter Gilda. Piotr  
Beczala är Hertigen av Mantua, Štefan Kocán som 
mördaren Sparafucile och Oksana Volkova i sin 
Met-debut som Sparafuciles förföriska syster  
Maddalena.

Beräknad längd: 3 tim 31 min      
http://www.fhp.nu/Hem/Live-pa-bio/Opera/

Arr: Skinnskattebergs Kammarmusikförening med 
stöd av Skinnskattebergs Kommun, Statens kultur-
råd, Västmanlandsmusiken och Systemair.

Söndag 17 februari 18.00   

Film

Onsdag 20 februari 19.00   

Film

Söndag 24 februari 18.00   

Film 

Torsdag 28 februari 18.00  

Krokodilfiolen
I Krokodilfiolen berättar Mamadou Sene från 
Senegal om sin barndom i den afrikanska skogen 
bland lejon och hyenor och om hur han kom till 
Sverige.  
 
Föreställningen innehåller sång, berättelser och 
akrobatik och passar för barn i åldern 6 - 12 år och 
deras vuxna.

Biljetter säljs på biblioteket tel. 0222-45138 eller 
bokas på tel. 070-3073638

Barn 20 kr, vuxna 40 kr, maxpris/familj 100 kr

Arr: Skinnskattebergs teaterförening och Teater-
maskinen med stöd av Ett kulturliv för alla – teater 
och Skinnskattebergs kommun.

Alltid aktuell info på: 
www.kulturhusetkorpen.se och 

www.skinnskatteberg.se/kalender 

Februari
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ÅRSMÖTE!
Baggbrobygdens  

byalag håller årsmöte
Sön 24/2 kl. 15.00

Baggbro skola

Vintertips för källsorterare!
Under den kalla årstiden kan det bli 
problem med fastfrysning i framfö-
rallt bruna 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. Se till att kärlet står på en 
plan yta.

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

Information till och 
från föreningar

Planera in torsdagkvällen den 21 mars 
för ett föreningsmöte!! Vidare infor-
mation kommer.
Har du frågor när det gäller fören-
ingar, hör av dej till Anna-Lena Pligg 
0222-451 49 eller  
anna-lena.pligg@skinnskatteberg.se

Öppettider:
Vardagar 11:30-12:30
Stängt alla röda dagar 
och helger.

Välkommen att äta lunch, 
du som är +65.

Priser:
60kr + 5 kr för dricka eller öl.
Matlåda 40kr.
Klippkort: 10 luncher för 500kr.

Hemgårdens 
lunchservering
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I Skinnskatteberg, Riddarhyttan och Färna

Inom Skinnskattebergs, Riddarhyttans och 
Färna tätorter (detaljplanelagt område) får 
tomgångskörning med motordrivet fordon ske 
under högst en (1) minut.

Bilavgaser innehåller ämnen som är skadli-
ga för människor (kväveoxider, kolmonoxid, 
kolväten, svaveldioxid, partiklar och lustgas). 
Dessa ämnen kan vara besvärande för allergiska 
och känsliga personer. De bidrar också till växt-
huseffekten och är skadliga för växter.

Använd motorvärmare vintertid
En kall motor släpper ut mer avgaser än en 
varm, därför rekommenderas att man använder 
motorvärmare. Motorvärmare ger lägre utsläpp 
och mindre drivmedelskostnader. Trafikverket 
rekommenderar att man kopplar in motor-

värmaren en och en halv timme vid temperatu-
rer under -15 °C, en timme upp till 0 °C och 20 
minuter upp till +10 °C.

Regler för tomgångskörning finns i 4 § i de 
lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

Tomgångskörning

Annonsera i 0222:an?

Exempel mått och priser:
 Företag Föreningar

Helsida: 233 x 165 3200:- 950 

Halvsida (liggande): 113 x 165 1800:- 600:-

Halvsida (stående): 233 x 80 1800:- 600:-

1/4-delsida: 113 x 80 950:- 350:-

1/8-delsida: 54 x 80 600:- 250:-

Dubbelnotis: 24,5 x 80 450:- 150:-

Notis: 24,5 x 37, 5 300:- 100:-

Man kan även i fortsättningen prenumerera på 

annonsplats 5 eller 10 nummer i taget. Kontakta 

redaktionen - se sid 2.

MARKISER  
& PERSIENNER!

Dags att kolla dina solskydd! 

Beställ före prishöjningen 1/3 2013  
så bjuder vi  även på monteringen.

Säljer även rullgardiner, rolliner,  
plissé- och lamellgardiner samt utför  

tygbyten av markiser.

Skinnskattebergs solskydd
Hagstuvägen 12

0222 - 100 90, 070 - 621 87 65
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På Allaktivitetshuset Sture:

Måndag 25/2 kl. 18:00 - 21:00 Turneringar 
Tisdag 26/2 kl. 08:30 - 16:00 Badresa Gustavsvik 
Onsdag 27/2 kl. 18:00 - 21:00 Slapp-kväll 
Torsdag 28/2 tid kommer senare Bio Västerås 
Fredag 1/3  kl. 18:00 - 23:00 Filmväll

Under öppettiderna på kvällstid finns även Familjespel och  
Tv-spel  mm. Alla våra aktiviteter är givetvis drogfria.

För upplysning ring: 0222 - 450 70 

 
På kulturhuset Korpen:

Torsdag 28/2  kl. 18:00 Krokodilfiolen.  
     För information se sidan 8.

 
Föreningsaktiviteter:

Lördag 22/2 Fotbolls-CUP, Systemairhallen. Arrangör SSK. 
Söndag 23/2 Fotbolls-CUP, Systemairhallen. Arrangör SSK.   
Onsdag 27/2 kl. 17:00 - 21:00  Prova på Bowling. Bowling klubben inbjuder till   
     Prova på bowling, aktiviteten är kostnadsfri. 
Lördagen 2/3 kl. 11:30   Knäppmora AIK - Sala IBF Damer div 3 
  kl. 14:00   Knäppmora AIK - IBK Kolarbyn Herr div 3

Alla dagar  kl. 10:00 - 16:00 Källfallsliften i Riddarhyttan har öppet om det finns  
     snö. Telefon: 0222 - 135 85

Planerade aktiviteter kan bli förändrade och fler 
aktiviteter kan tillkomma. Se kommunens webbplats 
www.skinnskatteberg.se för information.

Sportlovsprogram
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Det händer i februari

Tidskriftsförsäljning
4-15 februari Tidskriftsförsäljning. Vi 
säljer ut tidskrifter från 2011 3:-/st eller 
4 för 10:-

Sagostund på Stacken
Tisdag 5 februari kl 10.30 

Teater 
Tisdag 12 februari spelar Teater Pero 
”Å andra sidan” för åk 6-7 kl 9.30 och 
åk 8-9 kl 10.45

Sportlov 25 februari-1 mars
Aktivitet i samarbete med Studiefräm-
jandet. Se information på webben och 
affischer.

Suomenkielisiä lehtiä
Kirjastosta löydät suomenkieliset 
lehdet; Suomen uutisviikko ja Ruotsin 
Suomalainen.

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

Datorhjälp
Torsdagkvällar 17-19 har vi drop-in 
för dig som behöver hjälp med grund-
läggande datorkunskap. Vi utgår från 

dina egna förutsättningar och hjälper 
dig att komma igång med mejl, sociala 
medier, internet, ordbehandling o dyl. 
Ta gärna med egen dator (laptop).

Biblioteket på Bussen (Linje 500) 
och Allaktivitetshuset Sture
På busslinje 500, 550 och på Sture kan 
du, ungdom i första hand, låna pock-
etböcker. Vem som helst kan plocka 
upp en bok, läsa den och sedan lägga 
tillbaka den. Böckerna finns i blå plast-
korgar - Välkommen att låna!
Se boktips mm på:  
www.linje500.blogspot.se

Våra ordinarie öppettider:
Måndag 10:00-17:00 
Tisdag  12:00-19:00 
Onsdag 12:00-19:00 
Torsdag 12:00-19:00 
Fredag  10:00-15:00

 
Välkommen in! 

Tel: 0222-451 38 
www.skinnskatteberg.se/bibliotek

B
IBLIO

TEKET
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Redaktören bad mig skriva något om 
hur Skinnskattebergs kommun har blivit 
uppmärksammad i media den senaste tiden.  
Det gör jag gärna. 

Det handlar om kommunens satsning på 
kulturskolan. Den 14 januari gjorde Svt:s 
Tvärsnytt en direktsändning från Kulturhuset 
Korpen. Tvärsnytt-redaktionen började 
då sin granskning av de olika villkoren 
för ungdomar vad gäller t.ex. musik- och 
kulturskolor i regionen Västmanland-
Närke. Kommunstyrelsens ordförande Lars 
Andersson, till yrket lärare, berättade bl.a. om 
varför kommunen gör den här satsningen på 
kulturskolan. Han utvecklade sin positiva syn 
på kopplingen mellan 
kreativa inslag i skolan 
och skolans resultat. 

Lars Andersson har 
starkt stöd för de 
här tankarna från 
ledande hjärnforskare 
bl.a. professor 
Matti Bergström 
vid Helsingfors universitet, en gigant inom 
området. Hans forskning handlar om vikten 
av att stimulera bägge hjärnhalvorna. Han 
har visat att för att barnhjärnan ska utvecklas 
på bästa sätt behöver skolan arbeta med två 
områden i undervisningen: kunskapsinlärning 
och kreativ förmåga. Det finns alltså fog för 
att tro att Skinnskatteberg, med sin satsning 
på barns och ungdomars kultur, kan komma 
att utvecklas positivt både individuellt för 
varje elev men också för hela skolan. En TV-
inspelning med kulturskolans elever har gjorts 
som kommer att sändas som uppföljning till det 
här inslaget senare.

Den 18 januari uppmärksammade också 
Fagersta-Posten kommunen med ett stort 

reportage i text och bild bl.a. med anledning 
av att kulturskolan har blivit avgiftsfri. Carina 
Sándor, ordförande i folkpartiet, utvecklade 
där sin syn på kulturskolan och avgiftsfriheten 
tillsammans med elever, lärare och skolledning.

Sedan tidigare finns en kö till Kulturskolan 
Korpen men ett ökat antal anmälningar har nu 
inneburit att kön blivit längre – en effekt som 
till stor del har att göra med avgiftsfriheten. 
Det har från flera håll bland elever och 
föräldrar framhållits att man nu, till skillnad 
från tidigare, har råd att delta i dans, teater 
eller musik. Den som är intresserad av att 
anmäla sitt barn till kulturskolan kan hämta 
mer information och anmälningsblanketter via 

kommunens hemsida under rubriken 
”Kultur och fritid”, ”Kulturskolan”. 

Det är en positiv trend att köerna 
växer och vi arbetar hårt för att 
försöka ge så många som möjligt 
tillträde till kulturskolan. Det är en 
angelägen uppgift att ta vara på barns 
och ungdomars kreativa intressen. 
Kommunens satsning, både på 

avgiftsfrihet i kulturskolan och klassorkestrar i 
grundskolan, ger nu eko runt om i Sverige och 
är en synnerligen viktig del av kommunens mål 
att vara ”Kulturriket i Bergslagen”. 

Staffan Bergman 
Chef, sektor kultur 
och fritid  

Positiva tongångar i media  

om Kulturskolan i Skinnskatteberg
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Bli en klassiker!
Skinnskattebergsklassikern  
startar med längdskidåkning  
söndag 17 feb. kl. 11.00
Start från Borntorpet. Startavgift 100:- 
Klasser: barn, motion och utmaning. 
Den senare klassen åker cirka 20 km,  
barn 1,5 km och motion 6 km.

Lördag 25 maj kl. 11.00 cykel och söndag 25 
augusti kl. 15.00 löpning.

Arr. OK Hedströmmen

Nu är det dags för 
MEDALJJAKT på skidor 
igen! Onsdagar kl. 18:00 
vid Borntorpet, alla intres-
serade barn/ungdomar är 
välkomna!

1
2
3

MEDALJJAKT! 

Ljust i spåret!
Nu är det tänt i elljusspåret vid Borntorpet 
ända till kl. 22 på kvällarna!

Unna dig en god semla efter din 
skidtur! Fettisdagen den 12 februari!
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Ett stort tack
till Päivi och co´för jättetrevlig julgrans-
plundring och kakbuffe´ i Allaktivitetshuset 
i Riddarhyttan.
/Vi som var där

Till alla snöröjare
som är ute morgnar och kvällar, trots att ni 
ofta har annat jobb också, så att vi kan ta 
oss fram till jobbet, dagis, affären mm
/en medborgare

Ett stort tack 
till alla Er som var med och arbetade under 
Mellandaxcupen!
/Knäppmora AIK

HYLLNINGAR

Vem vill du hylla? 

Känner du till någon som gjort något fint för nå-
gon / några. Uppmärksamma gärna detta genom 
att sätta in en hälsning till denne i 0222:an. 

Skicka din text till 0222@skinnskatteberg.se

 
 

 
 

 

Tillsammans kan vi 
skapa ett bättre 
Skinnskatteberg! 

 

 

 

Vi vill jobba för en kommun 
där alla kommundelar och alla 
invånare har lika stort värde. 

Vi tror på samverkan för 
bästa möjliga resultat. 

 
 

 

Välkommen till 
alliansmöte! 

 
 
 

 

Den 14/2, kl. 18.30, 
Galleri Astley. 

 
 

 
Kontakta gärna någon av oss 

 

 

carina.sandor@folkpartiet.se 

janne.lejon@telia.com eller 

vanja.leneklint@tele2.se 

 

 

www.folkpartiet.se/skinnskatteberg 

www.alliansforskinnskatteberg.se 

www.carinasandor.se/blogg 
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Tiesitkö että
Ruotsissa on viisi kansallista vähemmistökieltä 
& viisi kansallista vähemmistöä joita kaikilla 
ruotsalaisviranomaisilla on erityinen vastuu  
suojella sekä edistää 

Ruotsinsuomalaiset (Ruotsissa n. 600 000), 
kieli: suomi
Romanit (Ruotsissa n. 100 000),  
kieli: romani (kaikki varieteetit)
Tornionlaaksolaiset (Ruotsissa n. 50 000), 
kieli: meänkieli.
Saamelaiset (Ruotsissa n. 35 000),  
kieli: saame (kaikki varieteetit)

Juutalaiset (Ruotsissa n. 25 000),  
kieli: jiddiš

Skinnskattebergin kunta  
kuuluu suomen kielen  
hallintoalueeseen, mikä muun  
muassa tarkoittaa sitä, että on oikeus käyttää  
suomea asioidessaan kunnan kanssa.

Suomea on puhuttu Ruotsissa pitkään: Ruotsi ja 
Suomi olivat yksi ja sama maa 600 vuoden ajan.

Lähes joka neljännellä Skinnskattebergin kunnan 
asukkaalla on  
ruotsinsuomalainen tausta.

Skinnskattebergin kunta saa vuosittain 
valtiontukea, joka on tarkoitettu niihin 
toimenpiteisiin, joiden avulla pyritään säilyttämään 
suomen kieli ja kulttuuri kunnassamme sekä 
tuomaan ne esille.

Visste du att
Sverige har fem nationella minoritetsspråk & 
fem nationella minoriteter som alla myndigheter i 
Sverige har ett särskilt ansvar för att skydda och 
främja 

Sverigefinnar  (ca 600 000 i Sverige),  
språk: finska
Romer (ca 100 000 i Sverige),  
språk: romani chib (alla varieteter)
Tornedalingar (ca 50 000 i Sverige),  
språk: meänkieli.
Samer (ca 35 000 i Sverige),  
språk: samiska (alla varieteter)

Judar (ca 25 000 i Sverige),  
språk: jiddisch

Skinnskattebergs kommun tillhör finskt 
förvaltningsområde, vilket bland annat innebär 
att man har rätt att använda finska i kontakt med 
kommunen.

Finska har talats i Sverige under lång tid: Sverige 
och Finland var ett och samma land i 600 år. 

Nästan en fjärdedel av invånarna i 
Skinnskattebergs kommun har en  
sverigefinsk bakgrund.

Skinnskattebergs kommun får årligen statsbidrag 
som är avsett för de  
åtgärder som syftar till att  
bevara och synliggöra  
finska språket och kulturen  
i kommunen.

Skinnskattebergs Kommun | Tel: 0222-450 00 | www.skinnskatteberg.se

Lue lisää kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistölaista:
http://www.skinnskatteberg.se/kommun/om-kommunen/finska-foervaltningsomradet

Läs mer om de nationella minoriteterna och minoritetslagen:
http://www.skinnskatteberg.se/kommun/om-kommunen/finska-foervaltningsomradet
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Sök bidrag för finskt- /
tvåspråkigt projekt
Vill du, ditt företag eller förening arrangera ett finsk- 
eller tvåspråkigt evenemang i vår kommun? Sök 
projektbidrag för att förverkliga ditt projekt! 
 
Skinnskattebergs kommun kan från statsbidraget för 
finskt förvaltningsområde lämna ekonomiskt stöd till 
föreningar, företag eller enskilda personer för olika 
projekt och arrangemang som följer minoritetslagens 
(2009:724) intentioner och som syftar till att främja 
och synliggöra finska språket och den sverigefinska 
kulturen i kommunen.

Kriterier 
Verksamheten ska vara öppen för alla. 
Verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar 
prioriteras. Likaså prioriteras verksamhet som 
syftar till att skydda och främja bevarandet och 
användandet av det finska språket.

Ansökningarna skickas till adressen: 
Skinnskattebergs kommun 
Förvaltningsområdet för finska språket 
Box 101 
739 22 Skinnskatteberg.

En ansökan ska innehålla följande uppgifter 
avseende det projekt som stöd söks för:
1. föreningens/företagets/personens 

organisationsnummer/personnummer, plusgiro/
bankgiro/bankkonto, kontaktuppgifter och 
kontaktperson

2. mål och syfte med projektet/arrangemanget
3. målgrupp(er) för projektet/arrangemanget
4. kort beskrivning av projektet
5. tidsplan
6. belopp som söks
7. kostnader och intäkter
8. uppgifter om eventuella andra finansiärer.

Obs! Arrangören får inte ersättning för 
arbetstimmarna.

 
Mer information: 
Marco Helmisaari 
marco.helmisaari@skinnskatteberg.se 
tfn 0222 - 450 44

Hae tukea suomen- / 
kaksikieliseen projektiin 
Haluaisitko sinä tai edustamasi yhdistys/yritys 
järjestää suomen- / kaksikielisen tapahtuman 
kunnassamme? Hae avustusta ja toteuta projektisi!

Skinnskattebergin kunta voi suomenkielen 
hallintoalueen valtiotuesta antaa taloudellista 
tukea yhdistyksille, yrityksille ja yksityishenkilöille 
sellaisten projektien ja tapahtumien toteuttamiseen, 
jotka noudattavat kansallisia vähemmistöjä ja 
vähemmistökieliä koskevan lain (2009:724) henkeä 
ja joiden tarkoituksena on suojella ja edistää suomen 
kieltä ja ruotsinsuomalaista kulttuuria.

Kriteerit 
Järjestettävän toiminnan täytyy olla avoin kaikille. 
Erityisesti tuetaan toimintaa, jonka kohderyhmänä 
ovat lapset ja nuoret. Myös suomen kielen 
säilymiseen ja käytön edistämiseen tähtäävät 
projektit ovat etusijalla.

Hakemukset lähetetään osoitteeseen: 
Skinnskattebergs kommun 
Förvaltningsområdet för finska språket 
Box 101 
739 22 Skinnskatteberg.

Hakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot 
järjestettävästä projektista, johon avustusta haetaan:
1. yhdistyksen/yrityksen/henkilön 

organisaationumero/sosiaaliturvatunnus, 
posti-/pankkisiirtonumero, yhteystiedot sekä 
yhteyshenkilö

2. projektin/tapahtuman tavoitteet ja tarkoitus
3. projektin/tapahtuman kohderyhmät
4. lyhyt kuvaus projektista/tapahtumasta
5. toteutusaikataulu
6. haettava summa
7. kulut ja tulot
8. tiedot mahdollisista muista rahoittajista.
 
Huom! Järjestäjä ei saa korvausta työtunneista.

Lisätietoja: 
Marco Helmisaari 
marco.helmisaari@skinnskatteberg.se 
puh. 0222 - 450 44

Skinnskattebergs Kommun | Tel: 0222-450 00 | www.skinnskatteberg.se
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1/4-
delsida
H: 113
B: 80

Vår målsättning är att bibehålla  
Skinnskatteberg som egen kommun.  
Med hög kvalité, bra boende, skola och 
omsorg, samt verka för att Skinnskatte-
berg ska bli en tillväxtkommun

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

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

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

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

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

Socialdemokraterna  
Skinnskattebergs Arbetarkommun

Skinnskatteberg

Nästa träff: 
27 februari 2013 
07.30-09.00

Kaffe och smörgås finns på plats

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

Känner ni till en företagare? Tveka inte att 
bjuda in henne eller honom till vårt möte!

SKINNSKATTEBERGS 
FÖRETAGARNÄTVERK

Skinnskattebergs s-förening
Årsmöte torsdag 21 februari kl. 18:30 

i Hyresgästföreningens lokal  
Centralvägen Skinnskatteberg

Riddarhyttans s-förening 
Årsmöte torsdag den 21 februari kl. 19.00 i 

Allaktivitetshuset i Riddarhyttan.

Välkomna!
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Svenska kyrkans kalendarium februari 2013
Sö 3/2 kl.11 Högmässa i S:t Davidsgården. Marie Blommé. Kaffe.
Sö 3/2 kl.18 Mässa vid kyndelsmäss i Heds kyrka.

Hans Eric Johansson. Kaffe.
Må 4/2 kl.14 Skinnskattebergs kyrkliga dagsyför.träffas i S:t Davidsgården.
On 6/2 kl.19 Skinnskattebergs kyrkliga syf. träffas i S:t Davidsgården.
Fre 8/2 kl.10 Babypaketstillverkning i S:t Davidsgården.
Sö 10/2 kl.11 Fastlagsmässa i S:t Davidsgården. Mari Jansson. Kaffe.
Må 11/2 kl.14 Heds kyrkliga syf. träffas i Hedgården.
Ti 12/2 kl.19 Karneval med Karnevalskören i Skinnskattebergs kyrka.
On 13/2 kl.13 Korsdrag i S:t Davidsgården.
On 13/2 kl.19 Askonsdagsmässa i Skinnskattebergs kyrka. Hans Eric Johansson.
To 14/2 kl.10.30 Andakt på Klockarbergsgården. Marie Blommé.
To 14/2 kl.18 Keskutelu ilta. S:t Davidsgården. Seppo Leppänen.
Sö 17/2 kl.11 Högmässa i S:t Davidsgården. Hans Eric Johansson. Kaffe.
Sö 17/2 kl.18 Mässa i lila. Heds kyrka. Hans Eric Johansson. Kaffe.
Ti 19/2 kl 12 Sopplunch i Hedgården. Heds kyrkl.syf. serverar soppa till självkostn.pris.
Fre 22/2 kl.10 Babypaketstillverkning i S:t Davidsgården.
Sö 24/2 kl.11 Gudstjänst i fastetid. S:t Davidsgården. Heléne Leijon. Kaffe.
Sö 24/2 kl.14 Ruotsinsuomalainen jumalanpalveluksemme, S:t Davidsgården.

Seppo Leppänen. Kahvi.
Må 25/2 kl.14 Heds kyrkliga syförening träffas i Hedgården.
On 27/2 kl.13 Korsdrag i S:t Davidsgården
On 27/2 kl.18.30 Samtalskväll i Hedgården med Heléne Leijon.
To 28/2 kl.10 Andakt på Hemgården. Marie Blommé.
To 28/2 kl.18.30 Samtalskväll i S:t Davidsgården med Heléne Leijon.

Skinnskatteberg.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/skinnskatteberg
Exp. vard.10 -12……… 0222 -336 36
Kyrkoherde………………… -336 32
Komminister……. -336 30 el -336 33
Kyrkomusiker ……………… -336 34
Kyrkogårdsärenden ……….. -336 39

Månadens psalm nr 45
”Gunnilbopsalmen”

1. Jesus för världen givit sitt liv:
öppnade ögon, Herre, mig giv.
Mig att förlossa offrar han sig,
då han på korset dör ock för mig.

2. O vilken kärlek, underbar sann!
Aldrig har någon älskat som han.
Frälst genom honom, lycklig och fri,
vill jag hans egen evigt nu bli.

3. Tag mig då, Herre, upp till ditt
barn,
lös mig från alla frestarens garn.
Lär mig att leva, leva för dig,
glad i din kärlek, offrande mig.

Hembygdsafton
Bysala Hembygdsgård

Lördag 2 mars kl 18
Hedkören och Heléne

Leijon

Varmt välkomna!

Kul med karneval på fet-tisdagen. Historiskt var det festen
före fastan. Fastlagssöndag, blåmåndag och fet-tisdag. Sedan
inleder askonsdagen fastetiden, 40 dagar, söndagar oräknade,
de har alltid firats som uppståndelsedagar. Fastlagsriset med de
brokiga fjädrarna påminner om långfredagens pinoredskap men
lite ”upp-piffat”. Det är ju lite omvänt och upp-och-ner under
fastlagen.
Fastetidens ris med blå eller lila fjädrar är allvarligare. Lila är ju
fastetidens och botens färg. Eftertänksamhetens.
Kul med karneval. Passa på och gör din egen semla i kyrkan.
Eller köp en get. Kom som du är- eller kom mask-e-rad. Man
kan få pris.
Februarihälsning er Hans Eric Johansson/kyrkoherde

Sopplunch
i Hedgården

Tisdagen 19/2
kl 12

Välkomna !
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Hasse Jonsson, Musikpedagog 
och samordnare för Kultursko-
lan, Kulturhuset Korpen.
Jag heter Hasse Jonsson och är född 
och uppvuxen i vad PO Enqvist 
kallar ”de mörko lande”, trakterna 
kring sjön Burträsket i Västerbotten. 
Efter tekniskt gymnasium i  
Skellefteå, lumpen i Boden och 
några år i Umeå med omväxlade 
studier och arbete inom öppna 
psykvården hamnade jag i Skinn-
skatteberg på ett 1-årigt vikariat 
som musiklärare på folkhögskolan.
Där blev jag kvar i 20 år även om 
jag efter några år lämnade musik-
undervisningen för att undervisa i 
matematik, engelska och samhällsämnen. Tog dock 
något år ledigt för att ägna mig åt eget företagande i 
data- och tryckeribranschen.
I mitt huvudsakliga jobb på Korpen arbetar jag med 
barn och unga. Jag försöker kanalisera deras ut-
trycksbehov med hjälp av musik och musicerande. 

Förhoppningsvis kan det ge dem den 
livslånga hobby som musik för  
många är. Några kanske till och med 
blir uppträdande musikanter, vem vet?
Det är ett oerhört stimulerande arbete 
som aldrig står stilla. Nya önskemål 
om låtar, nya genrer och stilar gör att 
jag hela tiden möter nya utmaningar. 
Som tur är duger fortfarande gamla 
”gubbrocklåtar” även för den yngre 
skaran musikanter. Att möta dessa 
unga är en kick som ger nya infalls-
vinklar på det som kallas livet.
På fritiden ägnar jag mig åt eget  
musicerade med Skinner Mountain 
Boys och i lite andra konstellationer. 
Lite hobbysnickeri och sportande blir 

det också så snart åker skidorna fram!
Passa på nu i vintertid att titta på livesänd opera 
från Metropolitan i New York i Korpens mörker. 
Det är en upplevelse med många fler dimensioner 
än man kan tro!

Personalporträtt

Främjareloppet 
på skidor söndag 24 februari kl. 11.00 

SKINNSKATTEBERG

Kom och åk skidor valfri sträcka 
och njut efteråt av fika och grillad 
korv med bröd. 

Barn åker 1,5 – 3 km, övriga 5 - 
20 km efter ork och lust.  
Medlemmar deltager gratis, övriga 
betalar 20 kronor.

Start från Borntorpet. Välkomna!
 Rigoletto
16 februari kl 19.00

www.livepabio.se

Live på bio från MetropoLitan i new York

SKINNSKATTEBERG


