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Skinnskattebergs kommun  
på Facebook

0222:an

Välkommen till
Kommunfullmäktige
den 13 februari 2017  
kl 18.00 i Sessionssalen,  
kommunhuset 

Kommunstyrelsen
den 7 mars 2017  
kl 08.30 i Stora  
sammanträdesrummet,  
kommunhuset 
 
Dagordning annonseras 
på www.skinnskatteberg.se

Kulturriket i Bergslagen

Aktuellt för Skinnskattebergs kommun 
- Årgång 32 Nr 2, februari 2017
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Vecka 7. 13/2-19/2 
Måndag: Köttgryta & potatis. 
(nötkött,lök,paprika,sweet chili) 
Tisdag: Ekologiska Köttbullar makaroner & grädd-
sås. 
Onsdag: Fiskgratäng & Hemlagat potatismos. 
Torsdag: Spaghetti & köttfärssås. (pizzasallad) 
Fredag: Schnitzel ugnsbakade potatis/rotfrukter & 
Sweetchilisås. 

Vecka 8. 20/2-26/2 
Måndag: Skånsk Kalops & potatis. (nötkött & mo-
rot) 
Tisdag: Färsbiff tex mex sås grönsaker & potatis. 
Onsdag: Panerad fisk hollandaisesås & potatis.  
Torsdag: Gulaschsoppa med crème fraiche & mjuk 
smörgås med ost. 
Fredag: Hemlagad Lasagne. (pizzasallad)

Vecka 9. 27/2-5/3 Sportlov

Vecka 10. 6/3-12/3 
Måndag: Korv i ugn & potatismos. 
Tisdag: Pannbiff med lök gräddsås & potatis. 
Onsdag: Stekt fisk kall sås & potatis. 
Torsdag: Köttfärssoppa & ugnspannkaka. 
Fredag: Risotto med kyckling.

Matsedel vecka 6-9
Klockarbergsskolan

 
0222:ans redaktion: 
Malin Friback och Gabriel Andersson 
 
Adress:  0222:an, Box 101 
  739 22 Skinnskatteberg 
tfn:  0222 - 451 39 
  0222 - 450 47 
e-post:   0222@skinnskatteberg.se

Ansvarig utgivare:   Kommunchef Nima Poushin

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.

Exempel annonspriser exkl. moms  
Nya annonspriser från 1 januari 2017

  Företag Föreningar 
Halvsida            2160:- 720:-  
Kvartssida         1140:- 420:-  
1/8-dels sida  720:-  300:- 

Format (höjd x bredd) 
Helsida: 233x165  Halvsida, stående: 233x80    
Halvsida, liggande: 113x165  Kvartssida: 113x80

Nya företag / föreningar får en annons (storlek beroende på  
utrymme) gratis i samband med starten.

Nästa manusstopp - den 10 februari 
Nästa utdelningsdag - den 27 februari 

Låt stå!

Omslagsbilden: Vinterbild, båthamnen i 
Skinnskattteberg. 

Fotograf: Gabriel Andersson

Kulturriket i Bergslagen

Öppettider 
kommunhuset 

 
Måndag-Torsdag

kl. 08:00-12:00, 13:00-16:00 
Fredag

kl. 08:00-12:00 
 

Lunchstängt: 12:00-13:00

Postadress
Skinnskattebergs kommun 

Box 101 
739 22 Skinnskatteberg 

 
Besöksadress 
Kyrkvägen 7

Växel 0222 - 450 00 
Fax 0222 - 450 90 

 
kommun@skinnskatteberg.se 

www.skinnskatteberg.se 
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Kommunalrådet har ordet

Carina Sándor (L)
Kommunalråd

God fortsättning på det nya året! Nu har det gått 
drygt två år sedan riksdags-, landstings- och kom-
munvalet 2014. Det är mindre än två år kvar till 
nästa gång, 2018. Skillnaden för oss i Västman-
land blir att vi vid nästa val inte kommer att rösta 
till ett landstingsfullmäktige, utan till ett region-
fullmäktige. Den 1 januari 2017 bytte Landstinget 
Västmanland namn och kostym till Region Väst-
manland. Förutom sjukvård, kultur och kollektiv-
trafik ska regionen också arbeta för att bland annat 
utveckla länets näringsliv, kompetensförsörjning, 
turism och infrastruktur. Tidigare låg utvecklings-
ansvaret främst hos länsstyrelsen, som inte leds 
av förtroendevalda beslutsfattare. Nu flyttas alltså 
beslutanderätten till regionen och till det folkvalda 
regionfullmäktige.  

I föregående nummer av 0222an berättade jag om 
ett urval av ärenden som det har beslutats om i 
Skinnskatteberg under 2016. Antalet är betydligt 
fler. Jag har fördjupat mig ytterligare i statistiken. 
Om vi inkluderar även 2015 års punkter på dag-
ordningarna, har kommunfullmäktige i Skinnskat-
teberg fattat nästan 200 beslut under 2015-2016. 
Kommunstyrelsen, som ska bereda ärenden till 
kommunfullmäktige samt se till att fullmäktiges 
beslut genomförs, har hanterat och fattat drygt 
300 beslut. Ofantligt många ärenden och ett brett 
spektrum av ämnesområden.  

Demokratiska processer tar tid och det får ta tid. 
I regeringsformen, som är en del av grundlagen, 
står det att all offentlig makt utgår från folket och 
att folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och 
på allmän och lika rösträtt. Det handlar om att 

”Politik handlar om många 
mötestimmar, men det är 
också väldigt lärorikt och 
allmänbildande”

förankra, framföra åsikter och uppnå bästa möjliga 
resultat. Förtroendevalda i kommunfullmäktige 
i Skinnskatteberg har under åren 2015-2016 haft 
möten med överläggningar, debatter, lyssnat på 
föredragshållare och fattat beslut under sam-
manlagt nästan 27 timmar. Motsvarande siffra för 
kommunstyrelsens ledamöter är drygt 67 timmar. 
I snitt har kommunfullmäktige och kommunsty-
relsen således ägnat drygt 11 min per punkt. Här 
ska påpekas att vissa ärenden kan ta mindre än en 
minut att fatta beslut om, andra mer än en timma. 
I vilket fall, det är många mötestimmar och då är 
inte mötestiden för miljö- och byggnadsnämnden, 
de politiska utskotten eller budgetberedningarna 
medräknade. 

Då frågar sig säkert den nyfikne, används tiden 
rätt, fattas det bra beslut osv. Svaren blir förstås 
olika, beroende på vem du frågar. Det viktiga är 
demokratin, folkstyret, att medborgarnas represen-
tanter får yttra sina åsikter och vara delaktiga i de 
beslut som fattas. Det är också viktigt att männ-
iskor vill vara representanter och blir partipolitiskt 
engagerade. Utan partier och politiker har vi ingen 
grund för vårt svenska valsystem. Politik handlar 
om många mötestimmar, men det är också väldigt 
lärorikt och allmänbildande. Syftet är gott, att 
jobba för de vi representerar och för utvecklingen i 
Skinnskatteberg. 
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Information

Vill du ha hjälp att göra en budget och att 
följa upp den?
Vill du veta om du kan få skuldsanering?

Jag hjälper dig gärna.
Ring kommunens budget och  
skuldrådgivare.
Tisdagar 9.00-11.00  
0222 - 45198

Kulturriket i Bergslagen

Får du inte pengarna 
       att räcka?

Ändrade öppettider
Från och med vecka 6 kommer vi att 

hålla receptionen stängd på fredagar efter 
lunch. Övriga besök till kommunkontoret 

är välkomna enligt överenskommelse.

måndagar -torsdagar 8.00-12.00 
och 13.00-16.00

fredagar 8.00-12.00

Får du pengarna att räcka?

Gratis broddar till dig 
över 65år.
Som ett led i folkhälsoarbetet har kom-
munstyrelsen i Skinnskatteberg beslutat att 
i samarbete med PRO dela ut gratis broddar 
till Dig över 65år som är mantalsskriven i 
Skinnskattebergs kommun.
Medtag legitimation när du hämtar ut dina 
broddar. Är du ombud för någon så ta med 
dig legitimation för individen som ska ha 
broddarna.

Du kan hämta ut dina broddar i 
PRO’s lokaler:
PRO, Bergslagsvägen 5, Skinnskatteberg 
(mitt emot brandstation)
4-5 februari, kl. 9.00-15.00
11-12 februari, kl 9.00-15.00 

PRO’s lokal i Allaktivitetshuset i 
Riddarhyttan
31 januari 10.00-12.00
1 februari 10.00-12.00
7-8 februari 10.00-12.00 

Ytterligare datum och tider kan tillkomma, 
se då kommunens hemsida:
 www.skinnskatteberg.se
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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 småbarnsföräldrar. 
Kaffe, te och mjölk till barnen finns till 
självkostnadspris. I övrigt får du ta med 
det som passar till dig och ditt barn.

Öppet: Tis, tors: 9.30 - 16.00, tfn. 0222-450 55
Stacken finns i vårdcentralbyggnaden intill BVC

Tisdag den 14 februari 
Bakar bröd på fm

Torsdag den 23 februari 
SEMLOR till fikat.

Torsdag den 23 februari 
Tema kväll med Carina Granqvist  
17.30 - 19.30 LEVA! eller ÖVERLEVA?

Tisdag den 28 februari 
Sagostund med Isabelle 14.00

Tisdag den 4 April  
Kvällsutbildning i hjärt och lungräddning 
med inriktning på barn 18.00-21.00 
Anmäl dig till Stacken om du är 
intresserad. Avgift 100 kronor

VÄLKOMMEN!

Hallå Konsumenter!
Här är några tips om du ska köpa en be-
gagnad bil.

• Välj en bilhandlare med gott rykte 
och som är ansluten till en branschor-
ganisation.

• Om det skulle bli fel på bilen är det 
bra att veta att du kan klaga även på 
begagnade bilar i upp till tre år.

• Är det ett ursprungligt fel ska  
bilhandlaren kostnadsfritt reparera 
bilen.

Läs mer på konsumentverkets 
hemsida. www.konsumentverket.se
eller hör av er till kommunens 
konsumentvägledare: 

Tisdagar 9.00-11.00
Tel: 0222 - 451 98

Kulturriket i Bergslagen

Kom ihåg att det enligt lag kan 
krävas bygglov för att glasa in 
en altan. 
Hör av dig till Skinnskattebergs kommun, 
miljö- och bygg, om du vill veta mer

Miljö- och byggnadsförvaltningen
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Nyhet!
IP-Only Mälardalen har tagit byggbeslut för 
Riddarhyttan/Baggbron, Skinnskattebergs cen-
tralort och Stjärnvik/Bockhammar/Gunnilbo/
Färna i Skinnskattebergs kommun, och befin-
ner sig för närvarande i projekteringsfasen. Det 
innebär att IP-Only just nu kartlägger områ-
dena och ritar ut var fibernätet ska gå samt 
planerar sträckorna som behöver grävas. 
För mer information kring detta besök gärna: 
malardalen.ip-only.se (under fliken aktuellt)

Den 1 juli 2016 tecknade Skinnskattebergs 
kommun och företaget IP-Only ett samver-
kansavtal för att bygga snabbt bredband via 
fiber i vår kommun med målet att alla ska ha 
möjlighet att ansluta sitt hus eller företag. Vi 
arbetar nu hårt tillsammans med lokala ar-
betsgrupper för att väcka intresse och svara på 
frågor om den nya generationens nät.

Den 16 juni 2016 beviljade Länsstyrelsen 
nästan 8 miljoner kronor till IP-Onlys projekt 
Baggbron-Riddarhyttan. Här arbetar IP-Only 
och deras dotterbolag byNet tillsammans med 
den lokala arbetsgruppen för området för att 
hitta de bästa vägarna att förlägga fibern. Pla-
nen är att påbörja nedgrävning av fibern våren 
2017. Det förutsätter dock att alla markavtal är 
klara till dess.

Den 24 november 2016 beviljade Länsstyrel-
sen i Västmanland 7 miljoner kronor till IP-
Onlys fiberprojekt som sträcker sig från Färna 
i söder längs väg 250 via Stjärnvik och vidare 
till Oti/Hedkärra i Fagersta kommun. Fler än 9 
av 10 fastboende har anmält intresse i området 
som ett resultat av hårt och idogt arbete från 
arbetsgruppen som representerar hela sträckan. 
I samma beslutsomgång tilldelades ett projekt i 
Gisslarbo, Kjölsta, Lersäter och Västra Skedvi 
stödmedel för bredband på landsbygden. I det 
området ingår Rölö i Skinnskattebergs kom-
mun.

Södra delen av vår kommun (söder om Färna 
längs båda sidor av Långsvan och Lillsvan 
inklusive Karmansbo) har bedömts som ett 
kommersiellt gångbart område. Det betyder 
att IP-Only inte tycker sig behöva några stöd-
medel från Länsstyrelsen för att kunna bygga. 
Här krävs liksom i tätorten en anslutningsgrad 
om 60 % av alla hushåll (fritidshus och fast-
boende) för att byggnationen ska bli av. Det 
saknas idag färre än 100 anslutningar av ca 800 
möjliga för att byggnationen ska bli av.

För projektet som omfattar Laggarbo, Utters-
berg och Västanhed har Länsstyrelsen ännu 
inte meddelat om stödmedel. En arbetsgrupp 
finns på plats och arbetet med att väcka in-
tresse och diskutera möjligheter med bredband 
via fiber.

BREDBAND      I SKINNSKATTBERGvia
 fiber

- EN MÖJLIGHETERNAS UTMANING

WWW.SKINNSKATTEBERG.SE/BREDBAND
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Skinnskattebergs  
Vägförening

 
Vägföreningen har till uppgift att sköta väghållningen på det enskilda vägnätet jämte 

skötsel av grönområdena inom Skinnskattebergs tätort.
 

I styrelsen Sitter:
Jan-Elof Nilsson, Ordförande, Avgår 2017

Per Björklund, Avgår 2017
Lars-Göran Persson, Avgår 2017

Göran Eriksson
Tom Myrland 

Suppleanter: Rolf Karlsson, Rikard Grusell, Ingvar Nordkvist.
Revisorer: Jan Lindberg, Ulf Lindström. Suppleanter: Inger Friskopf, Britt-Marie 

Risberg.
 

Valberedningen: Olle Fernkvist, Siren Fosstveit, 
Kjell Gustafsson. Samtliga avgår 2017.

Valberedningen är utsedd på årsmötet att inför nästa årsmöte ta in förslag från medlem-
marna till olika funktioner och befattningar så vi får tag i rätt personer till vår förening. 

Just nu befinner vi oss i ett generationsskifte. Flera som idag arbetat många år inom 
föreningen har blivit äldre så nu behövs det fyllas på med nya krafter. Vi märker att det 
generellt är klart svårare att få yngre att engagera sig. Visst är det ju så i livet att ibland 
finns ingen tid alls över. Är det så jämnt är det nog prioriteringen som det beror på. Vi 
tycker att du skall tänka till på vad du kan/vill göra för att hjälpa till för nu behövs det 
verkligen.Visst kan föreningen lägga ut fler funktioner externt, men det kan innebära 
kraftigt höjda avgifter. Vi kan troligtvis göra saker smartare och det är ju här du kan 
komma in med bra synpunkter. Att ta ett uppdrag behöver inte innebära ett livslångt 

åtagande. Se det som ett projektjobb på 2-3 år och sedan tar någon annan över. Då får 
vi den utveckling och mångfald vi eftersträvar. Tänk igenom vad du kan bidra med eller 

tipsa om någon annan lämplig person till vår förening.

Hälsningar,
Styrelsen i Vägföreningen.

Kontakta valberedningen!
För mer information: www.skbgvagforening.se
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Februari
Lördag 28 januari 16.00  
Konsert Johannes Held, tenor 
och Daniel Beskow, piano  
”Winterreise” av F. Schubert. Johannes 
Held, baryton och Daniel Beskow, piano, 
framför en uppmärksammad scenisk 
version av detta välkända verk. 
 
Entré: 150:- Medlemmar i 
kammarmusikföreningen 100:.  
Biljetter säljs vid entrén.  
Arr: Skinnskattebergs kammarmusikförening 
med stöd av Skinnskattebergs kommun, 
Västmanlandsmusiken, Statens kulturråd och 
Systemair.

Söndag 29 januari 18.00  
Film 
Se www.kulturhusetkorpen.se

Söndag 5 februari 18.00 
Film 
Se www.kulturhusetkorpen.se

Onsdag 8 februari 19.30 
Film 
Se www.kulturhusetkorpen.se

Söndag 12 februari 18.00 
Film 
Se www.kulturhusetkorpen.se

Lördag 18 februari 16.00  
Scania Consort med 
sopranen Maria Keohane
Scania Consort (ScaCo) är en nybildad 
svensk ensemble som består av fem av 
Nordens främsta utövare av tidig musik 
med sopranen Maria Keohane i spetsen. 
Maria backas upp av Fredrik From och 
Hannah Tibell på barockviolin, Judith-
Maria Blomsterberg på barockcello 
och Fredrik Bock på luta, teorb och 
barockgitarr. 

Entré: 150:- Medlemmar i 
kammarmusikföreningen 100:.  
Biljetter säljs vid entrén.  
Arr: Skinnskattebergs kammarmusikförening 
med stöd av Skinnskattebergs kommun, 
Västmanlandsmusiken, Statens kulturråd och 
Systemair.

Söndag 19 februari 18.00 
Film 
Se www.kulturhusetkorpen.se 
 
Söndag 26 februari 18.00 
Film 
Se www.kulturhusetkorpen.se 
 
Alla filmer visas av Skinnskattebergs 
Filmförening. Föreningen säljer inte lösa 
biljetter utan man får lösa ett medlemskap för 
300:- och får sedan gratis se alla filmer som 
visas under ett helt år. 

Dagsaktuell information finns på: 
www.skinnskatteberg.se och 
www.kulturhusetkorpen.se
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Evenemang
Sagostund på Stacken
Tisdag 28 kl 14.00 
Isabelle läser och berättar
”Gräddbullarna Rulle och Bulle” 
berättat efter en bilderbok av Barbro 
Lindgren & Anna Höglund

Sagostund på biblioteket
Lördag 11 Januari kl 11:00 
Isabelle läser och berättar
”En saga om Ture” - berättat från en 
av Anna-Clara och Thomas Tidholms 
bokfigurer

Stick- och sycafé
Varje tisdag kl. 10:00-11:30
Kom och få hjälp, inspiration eller bara 
en trevlig handarbetsstund.
Fika till självkostnadspris
OBS! Ny tid

Språkcafé
Varje onsdag kl. 10:00-12:00
Konversation på svenska för 
nyanlända.
OBS Ny tid

Utställningar
Vill ni ställa ut på biblioteket?
Eller känner ni någon som kan vara 
intresserad?
Kontakta Anders på tel. 0222-45005

Boken kommer
Boken kommer är en kostnadsfri ser-
vice för dig som vill låna böcker eller 
annat, men som på grund av rörelse-
hinder, hög ålder, långvarig sjukdom 
eller liknande anledning har svårt att 
komma till biblioteket.  Du kan välja 
att låna böcker, talböcker, tidskrifter 
och böcker med extra stor stil med 
mera.
 Ring biblioteket, 0222-45005, och 
beställ så kommer vi med böckerna, 
hem till dig.

Datorhjälp
0222-45005
Boka en timme med Anders, för dig 
som behöver hjälp med grundläggande 
datorkunskap. Vi utgår från dina egna 
förutsättningar och hjälper dig att 
komma igång med mejl, sociala me-
dier, internet, ordbehandling o dyl. 
Gäller även surfplattor och mobiltele-
foner givetvis.
Observera att jag inte kan hjälpa till 
med hårdvarubaserade problem.
Ta gärna med egen dator (laptop)

Våra ordinarie öppetti-
der:
Måndag 12:00-18:00
Tisdag  12:00-18:00
Onsdag 12:00-18:00
Torsdag 12:00-18:00
Fredag  10:00-15:00
Lördag 10:00-14:00

Välkommen in , nu även 
på lördagar!!
Anders, Isabelle, Karin , 
Lill , Maria, Marlene och 
Adam

Det händer i februari B
IBLIO

TEKET



0222:an | www.skinnskatteberg.se10

Miljöpartiet de gröna i Skinnskatteberg vill bygga 
ett långsiktigt hållbart samhälle som tar ansvar  

för människor, djur och miljö.
Vi värnar om alla människors lika värde.  
Demokratiska värden måste ständigt försvaras. 

Vi tror på samverkan. Om du är intresserad av politiskt arbete  

och vill påverka, har idéer eller frågor hör gärna av dig till oss! 

Sheila I. Skog, sheila.skog@mp.se, 070 56 32 499 

Karin Lindström, karin.riddarhyttan@telia.com, 0222 131 34

Följ oss gärna på facebook eller på http://www.mp.se/skinnskatteberg

Vi träffas sista torsdagen varje månad kl. 18.30 på Hotell Station.

Välkomna!

 
 

Vänsterpartiet är ett feministiskt och grönt socialistiskt parti.

Röstade du på oss i valet 2014 och sympatiserar med 
vänsterpartiet? Kom då med i vår gemenskap och påverka 
politiken i kommunen.

Bli medlem i dag och kom med oss och vrid politiken åt vänster.

www.vansterpartiet.se

Skinnskatteberg

Upplysningar om möten och medlemskap:
Fredrik Skog  070 - 321 86 72
Christine Bagger 070 - 237 02 90
E-post: vansterpartiet.skbg.@gmail.com



110222:an | www.skinnskatteberg.se

SOMMARJOBB!
 
Vill du jobba utomhus i sommar?
Har du intresse av utomhusarbete, plan-
tering och tycker om att röra dig då är det 
här 
sommarjobbet för dig!
För att jobba hos oss ska du vara mellan 
16 och 19 år.
Vi erbjuder jobb i två perioder i Hed & 
Gunnilbo eller Skinnskatteberg. 
Skriv i din ansökan vad som passar dig 
bäst.  
Period 1    19/6 – 14/7
Period 2    17/7 –  11/8 

Ansökan via mail till:
marie.blomme@svenskakyrkan.se
Eller lämna din ansökan  
till pastorsexpeditionen.

Ansökan senast 31 
mars!

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 

 

 

VARMT VÄLKOMMEN 
till Liberalernas årsmöte! 

 

22 februari 2017, kl. 19.00, 
på St Davidsgården  

 

Vi försöker ha våra möten på olika 
platser runt om i vår kommun. Hör gärna 
av dig, så berättar vi mer. Välkommen! 

 
 

 
 

Kontakta gärna någon av oss 
carina.sandor@liberalerna.se 
ewa.lerkulan@hotmail.com 
tobias.jarstorp@gmail.com 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      

Välkommen till oss i Centerpartiet!
Vi strävar efter ett hållbart Skinnskatteberg 

där människor får bestämma mer själva 

ÅRSMÖTE 
 

19 februari 15:00
Baggbro skola

Välkomna!  

För mer info: 
Helena Norrby, 076-119 42 88, 

Ulf Kjellin, 070- 617 48 59,
Sonja Råberg, 073-710 12 36

Mail: helena.norrby@skinnskatteberg.se
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Det kan vara svårt att ha orken att göra en 
förändring på egen hand. När du tar hjälp av oss 
går det betydligt lättare.

På Hälsocenter i Fagersta får du som bor 
i Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg 
hjälp att komma igång med bättre mat- och 
motionssvanor. Vi fi nns på vårdcentralen i 
Skinnskatteberg en dag i veckan. Ring oss på 
0223 – 473 64.

Tjock, trött och 
måttligt less.
Dags att göra något åt det? 
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Kom till Borntorpet
Lördagen den 26 februari kl 10.00-12.00

där arrangeras
Främjarloppet på skidor
Om det är gott om snö

kan du åka skidor i din egen takt utan 
tidtagning

 på spår från 2,5 till 10 km
 

Du kan också
promenera dit och delta i en tipspromenad

Startavgift 20 kr
Medlemmar gratis

Du bjuds på varm saft, fika och grillad korv 
med bröd. Priser lottas ut bland deltagarna

Välkommen!!

PRO-Aktiviteter i februari 2017
Bingo i PRO-Lokalen
Kl. 16:00-17:30. 8/2, 22/2
Bridge i PRO-Lokalen
Kl. 11.00-15.00. 1/2, 8/2, 15/2, 22/2
Bowling i Lurbohallen
Kl. 10.00-13.00. 2/2, 9/2, 16/2, 23/2
Gymnastik i PRO-Lokalen
Kl. 13.00-14.00. 6/2, 13/2, 20/2, 27/2
Handarbete i PRO-Lokalen
Kl. 14.00-16.00. 7/2, 14/2, 21/2
Ut och gå träffpunkt COOP
Kl. 09.00-10.00. 1/2, 8/2, 15/2, 22/2
Bowlingkväll i Lurbohallen
Fredagen 24/2 kl. 17.00

Skinnskatteberg

Det kan vara svårt att ha orken att göra en 
förändring på egen hand. När du tar hjälp av oss 
går det betydligt lättare.

På Hälsocenter i Fagersta får du som bor 
i Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg 
hjälp att komma igång med bättre mat- och 
motionssvanor. Vi fi nns på vårdcentralen i 
Skinnskatteberg en dag i veckan. Ring oss på 
0223 – 473 64.

Tjock, trött och 
måttligt less.
Dags att göra något åt det? 

Socialdemokraterna  
Skinnskattebergs Arbetarekommun

Besök gärna vår nya hemsida: 
socialdemokraternaskinnskatteberg.wordpress.com

Till medlemmar och sympatisörer 
2017 är det dags för Kyrkoval.
För oss socialdemokrater har Svenska  
Kyrkan en viktig funktion i det samhälls-
bygge som vi vill genomföra.
•	 En kyrka som står upp för alla  

människors lika värde och rätt
•	 En öppen och välkomnande folkkyrka
•	 En kyrka som vill vara Sveriges  

bästa arbetsgivare.

Du behövs! 
Är du intresserad av att bidra i detta viktiga 
arbete och/eller vill veta mera så kontakta 
någon i vår valberedning: 

Seija Ojala   076-3626952 
seijaojala@glocalnet.net

Lars Andersson 070-5813213 
lars.rhn@gmail.com  

Lotta Jansson 070-3394719 
charlotte.skbg@hotmail.com

Sista nomineringsdag den 20/2 och listan  
fastställ på Årsmötet den 13 mars kl. 18,30

För mer information kontakta: 
Aneth Arvidsson, ordförande  
076-8153366, aneth_arvidsson@hotmail.com 
Lena Loven Rolén, gruppledare  
070-7287238, loven.rolen@telia.com

I och med redaktionens misstag i januarinumret 
trycks rätt annons i detta nummer.   
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On 1/2 kl.13 Korsdrag i S:t Davidsgården 
On 1/2 kl.19 Skinnskattebergs syförening träffas i S:t Davidsgården 
To 2/2 kl.17 Sorgegrupp i S:t Davidsgården 
To 2/2 kl.1830 Hedkören övar i Hedgården 
Fr 3/2 kl.10 Babypaket i S:t Davidsgården 
Sö 5/2 kl.11 Gudstjänst i S:t Davidsgården. Heléne Leijon 
Sö 5/2 kl.14 Dopfest i S:t Davidsgården. Heléne Leijon & Marie Blommé 
Sö 5/2 kl.18 Mässa i Hedgården. Kyrkkaffe. Heléne Leijon 
On 8/2 kl.18 Kyrkofullmäktige sammanträder i S:t Davidsgården 
To 9/2 kl.17 Sorgegrupp i S:t Davidsgården 
Sö 12/2 kl.11 Mässa i S:t Davidsgården. Marie Blommé 
Sö 12/2 kl.14 Finsk mässa i S:t Davidsgården. Soile Palmu 
Må 13/2 kl.14 Heds syförening träffas i Hedgården 
Ti 14/2 kl.14 Språkcafé i S:t Davidsgården 
On 15/2 kl.10 Kyrkträff på Hemgården. 
On 15/2 kl.13 Korsdrag i S:t Davidsgården 
On 15/2 kl.1830 Samtalskväll i Hedgården 
To 16/2 kl.1830 Hedkören övar i Hedgården 
Sö 19/2 kl.11 Mässa i Skinnskattebergs kyrka. Anders Wejryd 
Ti 21/2 kl.12 Sopplunch i Hedgården 
Ti 21/2 kl.14 Språkcafé i S:t Davidsgården 
To 23/2 kl.17 Sorgegrupp i S:t Davidsgården 
To 23/2 kl.1830 Hedkören övar i Hedgården 
Sö 26/2 kl.11 Mässa i S:t Davidsgården. Heléne Leijon 
Må 27/2 kl.14 Heds syförening träffas i Hedgården 
Ti 28/2 kl.14 Språkcafé i S:t Davidsgården 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

skinnskatteberg.forsamling@svenskakyrkan.se 
Pastors exp. öppen tisdag, onsdag, 
och torsdag kl 10 – 12   0222 -336 36 
Kyrkoherde Marie Blommé   0222 -336 30 
Komminister Heléne Leijon   070-875 72 87 
Diakon Irene Josefsson   0222 -336 35 
Kyrkogårdsärende   0222 -336 39 
www.svenskakyrkan.se/skinnskatteberg 
Vi finns på Facebook! 
 

 
Mer om liv och tro 
och söndaens text 

kl.12.30 varje söndag 
 i oktober efter  

kyrkkaffet i 
Skinnskattebergs 

kyrka 

 
 

Svenska kyrkans kalendarium  februari 2017 

Jourtelefon på helger till vaktmästare 
0222-336 33 kl:08.00 – 16.30 

Från januari till och med påsk 
kommer mässorna i Skinnskatteberg 
firas i S:t Davidsgården. 
Välkomna in! 
 
 
 
 
 
 
 

Aktuellt i Februari 2017 

V iolett är eftertankens färg. Den får oss att tänka på botgöring, ånger, vemod och 
rannsakan. Det är den färgen som kommer pryda hela februari. Violett och blått 
är också himladrottningen Jungfru Marias färg. Det är förberedelsens färg inför 

påsken. Efter reformationen och senare den framväxande pietismen och dess smak för det 
mer avskalade kom användningen av de liturgiska färgerna mer och mer ur bruk, för att 
senare under 1800-talet bli ett vanligt inslag i kyrkorna, men enbart färgerna svart och röd. 
Idag används färgerna vit, grön, violett, röd och mer sällan svart. 

Brudkammaren i Skinnskattebergs kyrka är klar!  
Öppet för besök vid nästa gudstjänsttillfälle! Välkomna in.  

 

 

Månadens Psalm nr 37 
”Kristus är världens ljus,  
han och ingen annan 
—född i vårt mörker,  

född att bli vår broder.  
Har vi sett honom  

har vi sett vår Fader.  
Ära vare Gud.” 

Kungörelse 

Kyrkofullmäktige sammanträder onsdag  
8 februari 2017 kl.18.00 i S:t Davidsgården. 

Ärenden enligt utsänd  
föredragningslista.  
Handlingar finns tillgängliga på  
pastorsexpeditionen. 

 
Allmänheten välkomnas 
Gösta Gustafsson — ordförande 
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Värmepumpar &  
Elinstallationer

070-617 48 59 • www.kjellins.se

Företag:
Helsida   3840 kr 
Halvsida   2160 kr 
Kvartsida   1140 kr
54x80 mm (1/8 sida) 720 kr
Dubbelnotis  540 kr 
Notis (24,5x37,5 mm) 360 kr

Nya annonspriser i 0222:an  
från 2017-01-01
Annonspriserna sedan 1/1 2013 höjs med 20%, baserat på ökade kostnader för tryck och 
distribution. Priserna är exkl. moms.

Föreningar:
Helsida   1140 kr 
Halvsida  720 kr 
Kvartsida  420 kr 
54x80 (1/8 sida) 300 kr 
Dubbelnotis  180 kr 
Notis   120 kr

Abonnemangspriser:
Föreningar och företag har fortfarande möjlighet att abonnera på annonsplats. Dessa nya 
annonstaxor innebär principen 20 % rabatt vid abonnemang och gäller vid beställning av 
antingen 5 eller 10 annonser i följd.
Prisexempel abonnemang företag 
Halvsida 10 nr 17 280 kr 
Kvartsida 5 nr 4560 kr 

Prisexempel abonnemang föreningar
Halvsida 10 nr 5760 kr 
Kvartsida 5 nr 1680 kr

Kontakta redaktionen för frågor eller annonsbokning: 0222@skinnskatteberg.se eller 0222-451 39

VISSTE DU ATT!
Kanske var tionde av Sveriges invånare tillhör någon av våra nationella minoriteter 
samer (även urfolk), sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar.

Från den 1 januari 2010 har vi en lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk som 
anger minoriteternas rättigheter i Sverige.

Lagen fastslår rätten till inflytande i samhället och stöd för de historiska 
minoritetskulturerna och minoritetsspråken i dess olika varieteter.

75 kommuner och 14 landsting och regioner ingår i dagsläget i så kallade 
förvaltningsområden för samiska, finska och meänkieli. 

Inom förvaltningsområdena finns ett utökat ansvar att erbjuda service på samiska, 
finska och meänkieli. En del förvaltningsområden omfattar flera av språken. I 
förvaltningsområdena omfattas även statliga myndigheter av det utökade ansvaret.

Skinnskattebergs kommun tillhör Finskt förvaltningsområde.


