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Nyårshälsning

Vårt kommunalråd Carina
Sándor ochvår kommunchef
Leena Berglund har skrivit en
gemensam nyårshälsning tillalla
medborgare ikommunen.
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Skinnskattebergs
kommun har
anställt en ny

byggnadsinspektör!
Läs mer på sidan 4

Ett STORT TACK till :

Baggbro Överskott Mistelns Blommor
COOP Konsum Riddarhytte Tvätten
Formit AB Skinnskattebergs Kommun
Folkets Park Stars&Pipes
Hultebo Tryckeri AB Svenska Kyrkan
ICA Berghallen Systemair AB
Lärarförbundet Svea Skog

Samt
Centralskolans kök
Hemgårdsköket

Och alla som på ett eller annat sätt bidragit
till den lyckade Nobelfesten

Elever och personal år 6-9 på Centralskolan

Livsstilsgruppen önskar
Er alla ett

Gott Nytt År
där kost och motion får

hög prioritet.

Företagare - medborgare i
kommunen!

Lördagen den 5 april mellan klockan
12.00-16.00 går årets företagsmässa
av stapeln.

Boka in tiden redan nu.
Information om mässan kommer
inom kort till er företagare.

Vill du veta mer redan nu kontakta
Johan Torvaldsson, tfn: 132 80 eller
Yvonne Wiberg, tfn: 450 44.

Företagsmässa 2008



0222:an

2

Skolans matsedel Vecka 2-5

0222:ans redaktion:
Redaktör: Marie Wennerström
Adress: 0222:an, Box 101

739 22 Skinnskatteberg
tfn: 0222 / 451 39
fax: 0222 / 450 90
e-post: info@skinnskatteberg.se
Ansvarig utgivare: Kommunchef Leena Berglund

Öppet: Måndag - Fredag kl. 11.30 - 13.00

Dagens rätt Pris: 50:-
Lunchkort 10 st lunch Pris: 450:-

Välkomna!

Hemgårdens matsal
Smör & bröd, dryck

och kaffe på maten ingår.

Vecka 2 8/1 - 11/1

Tisdag: Kycklingpanna med gurka.

Onsdag: Fiskgratäng med potatismos

Torsdag: Köttsoppa & pannkaka.

Fredag: Pastagratäng med skinka & majs.

Vecka 3 14/1 - 18/1

Måndag: Kycklingnuggets sås & ris

Tisdag: Köttbullar, sås, grönsaker & potatis.

Onsdag: Miniflippersej med örtsås & potatis

Torsdag: Korvstroganoff med ris. .

Fredag: Lasagne & pizzasallad.

Vecka 4 21/1 - 25/1

Måndag: Makaronipudding med skinka, majs & lök

Tisdag: Kebabspett, sås, grönsaker & potatis

Onsdag: Fiskgratäng med potatis.

Torsdag: Ärtsoppa & pannkaka.

Fredag: Kyckling, currysås & ris.

Vecka 5 28/1 - 1/2

Måndag: Kebabpanna med kallsås.

Tisdag. Korv, potatismos & grillgurka.

Onsdag: Fiskpinnar, smögensås & potatis.

Torsdag: Lasses färsbiffar, tomatsås & ris.

Fredag: Spagetti med köttfärssås, råkost.

0222:an utkommer med 10 nummer/år. Den finns även
att hämta i kommunhusets reception samt på webben:
www.skinnskatteberg.se. Du kan prenumerera på

0222:an för 120:- om året. Kontakta redaktionen.

Nästa manusstopp:
Måndagen den 14:e januari
Utgivningsdatum:
Februarinumret: den 1 februari

Föräldrar, elever, lärare, ni har väl sett skol-
portalen! Vad är bra? Vad saknas? Vad kan du
bidra med? Kom med synpunkter och förslag till
info@skinnskatteberg.se.

http://skolportal.skinnskatteberg.se

Gordons
webbtips!

Julens nya utmaning!

Nu tänkte jag tala om ett, för mig nytt, i-landsproblem.
- Julens frosserier i ”nödvändiga” stämningshöjare.
Jag har aldrig brytt mig om att pynta mitt hem och min
trädgård med så värst mycket inför jul. Det har
verkligen inte känts som något jag brytt mig om. Tills
nu...

Tvångstankarna om en stor tomte eller en utegran,
eller helst både och, är besvärande. Kanske borde jag
köpa någon belysning runt altanräcken och balustrader
också... Hmm, grannen har ljusstakar i alla fönster.
Mina små julbockar ser patetiska ut mot den 1 meter
höga som de säljer på macken. Hur ska man kunna
välja ljusslinga till julgranen, det finns 40 varianter med
olika former och färger!

Jag hoppas kunna stå emot och som vanligt nöja mig
med julmys i form av julgran, levande ljus, julbak,
glögg, julmusik och lite extra julstädat.

En riktig stämningshöjare vore förstås massor med
snö!

/Redaktören
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Aktivitetskalender

december

26 till den 3 februari. Samlingsutställning med
vernissageAnnandag Julpå GalleriAstley.
Utställare: Magnus Berg, Enno Hallek, Svante
Rydberg,Astrid Sylwan, Berndt Wennström.
http://www.galleriastley.com/

30 Julpsalmer iS:t Davidsgården, Skinnskatteberg
kl.11.00.

31 Nyårsbön i Heds kyrka kl.15.00

januari

4 till 5 januari. Mellandaxcupen innebandy.
Anmälan tillTomas "Ugi"Andersson
070-3104084 senast 1:a Januari18:00.
Anmälnigsavgift 500:-/lag. Turneringenspelas i
3 klasser: Proffs, amatör, dam.Läs mer på
www.knappmora.se

6 Julgransplundring iFolkets Park,
Skinnskatteberg.

6 Julkonsert iSkinnskattebergs kyrka kl.
18.00. Medv: Västerås Kammarkör och
S: t Davidskören.

7 Gympan startar. Välkommen på gympa
måndagar 19-20 i Gymnastiksalen.
Skinnskattebergs gymnastikförening

8 Folkpartiet har månadsmöte iS:t Davidsgår
den kl19.00.Aktuella politiska frågor
diskuteras.

9 Aerobics startar. Välkommen på aerobics,
onsdagar 19-20 i Gymnastiksalen.
Skinnskattebergs gymnastikförening.

12 Julfest i Bysala hembygdsgård kl. 14.00.
Dans, lekar och kaffeservering!

13 Söndagsdans i Folkets Park Skinnskatteberg
kl. 17-19

14 Manusstopp för 0222:an

16 Korsdraget. BertilOlsson spelar, sjunger och
kåserar. Vi träffas i S:t Davidsgården Kl.
13.00. Förutom ovanstående programblir det
också andakt, kaffe och lotteri.

23 COPE - föräldrautbildning. Informations
möte kl. 19.00-20.00. Kursstart onsdagen den
30/1 Stacken familjecentral tfn: 450 55

24 Alliansen, dvs centern, folkpartiet,
kristdemokraterna och moderaterna har
månadsmöte i S:t Davidsgården kl 18.30

27 Söndagsdans. Söndagsdans i Folkets Park
Skinnskatteberg kl. 17-19

29 Kommunstyrelsen sammanträder i kommun
huset kl.15.00. Med res. för ändringar.
Dagordning mm publiceras på hemsidan ca 1

vecka innan sammanträdet.

31 Korsdraget. Vår nya diakon Lisbet Kjellin i
"Heta stolen". Vi träffas iS:t Davidsgården Kl.
13.00. Förutom ovanstående programblir det
också andakt, kaffe och lotteri.

Sammanträdestider i vår!
Januari Februari Mars April Maj Juni

Kommunfullmäktige 19 22 10
Kommunstyrelsen 29 4 1+21 20 12
KSArbetsutskott 15 12 11 8 6+27

Kommunfullmäktiges sammanträden äger rumpå Kulturhuset Korpen. Tills vidare sänds ingen
ljudupptagning frånFullmäktige via hemsidan.

Ett Gott Nytt År önskas er alla!
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Tekniska kontoret informerar

På dessa platser kan du hämta
kompostpåsar:

• Kommunkontoret Skinnskatteberg
• Konsum Skinnskatteberg
• Biblioteket Skinnskatteberg
• ICA Skinnskatteberg
• Handlarn Riddarhyttan
• Bensinstationen Bernshammar
• Barnstugan Färna
• Galleri Astley, Uttersberg
• Heds skola

Sophämtning Nyårshelgen

Ordinarie hämtningsdag Hämtas

Måndag 31/12 Söndag 30/12
Tisdag 1/1-08 Onsdag 2/1-08
Onsdag 2/1-08 Torsdag 3/1-08
Torsdag 3/1-08 Fredag 4/1-08

Jag heter Michael Zerai och kommer från
Eritrea och har bott i Sverige sedan 1986
och är född 1962. Jag började jobba som
byggnadsinspektör i Skinnskattebergs kom-
mun, den 1 december i år.

Mina tidigare arbetslivserfarenheter är
mångårigt arbete påABB, hemspråkslärare
i Västerås stad och har praktiserat som

Ny Byggnadsinspektör
på plats!

arbetsledare på PEAB anläggning.
Jag har fyra barn och bor i Västerås.

På Mälardalens högskola läste jag till
byggnadsingenjör. Jag sökte tjänsten i
Skinnskatteberg för att byggande,
byggnader och byggnadsteknik är mitt
största intresseområde!

Med vänlig hälsning
Michael Zerai, byggnadsinspektör
0222-451 27
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En del av oss har haft ett fantastiskt år och önskar
inget hellre att livet skall flyta på som vanligt även
nästföljande år.

Andra har haft ett bedrövligt år och önskar inget
hellre än att årsskiftet skall ge mer tur och lycka
nästkommande år.

Men för de flesta av oss har livet upplevts som en
berg- och dalbana. Ibland mår vi bra, ibland
dåligt. Hade vi inte våra dåliga dagar, skulle det
inte heller finnas några bra.

Så är det också för oss i kommunen. Det mesta
fungerar bra men det finns också frågor som
vållar oss bekymmer. Det är fortfarande så att
våra verksamheter kostar mer än vad vi har råd
med.

Skinnskatteberg är en av de kommuner i Sverige
som ännu inte kommit in i den högkonjunktur som
Sverige befinner sig i. Vi kan bara konstatera att
vi har startat vår anpassning till rådande intäkter
alldeles för sent. Det befarade underskottet har
sjunkit vilket i sig är positivt, men inte tillräckligt.
Vi hoppas att detta ändå ger en indikation på att vi
är på väg åt rätt håll.

Befolkningsutvecklingen är alltid en aktuell fråga.
Vi tappar fortfarande kommuninvånare och den 1
november var vi 4712 invånare. Det föds färre än
antalet som dör och vi har fler som flyttar ut än

flyttar in. Vi kommer att lägga mycket energi på de
invånare som väljer att bo och verka i vår kom-
mun.

Det händer också mycket positivt. Under året har
det startats många nya företag. Vi har en lägre
arbetslöshet än för ett år sedan. Framför allt är
det kvinnor och ungdomar som har fått arbete.

Vi arbetar målmedvetet med att följa upp våra mål
och tar fram nya, där så behövs. Vi vill mycket och
ambitionerna är höga. För att våra mål och ambi-
tioner ska lyckas måste vi tydliggöra vår ekono-
miska riktning och vi måste våga fatta beslut.

2008 års budget tillåter inga extraordinära hän-
delser. Vi har inga stora marginaler. Det blir ett
tufft år med strama tyglar, men med viljan att
utveckla vår kommun!

För att lyckas med detta, så hoppas vi att alla -
våra invånare, våra sommargäster, politiker och
kommunens tjänstemän - har ambitionen och viljan
att tillsammans med oss arbeta för ett framgångs-
rikt Skinnskatteberg!

Vi tackar för ett gott samarbete under det gångna
året och önskar er alla ett riktigt gott nytt år!

Carina Sándor Leena Berglund
Kommunstyrelsens Kommunchef
ordförande

Riddarhyttan
211000203 Västra Parkvägen 3A 2 rok 59,0 2 831 kr
211000808 Västra Parkvägen 3 B 2 rok 63,7 3 133 kr
211001003 Västra Parkvägen 3 B 2 rok 65,7 3 984 kr

Färna
222000705 Fåfängans väg 9 C, Färna 2 rok 58,3 3 502 kr

Skinnskatteberg
115001209 Björken 1rum 21,6 2 268 kr
115001211 Björken 1rum 31,3 3 286 kr
463001701 Sotvretsvägen 7 1 rok 57 3310 kr
122003205 Sotvretsvägen 13 2 rok 62,0 3 805 kr

Lediga lägenheter!

Blankett för ansökan om bostad
finns på www.skinnskatteberg.se
eller beställs från Medborgar-
service 451 21.

Övriga frågor om kommunens
lägenheter besvaras via e-post
birgitta.karlsson@skinnskatteberg.se

eller telefon 451 31.

God fortsättning på det nya året!
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Kommunens verksamhet består av

Kommunstyrelsen
kommunadministration, arbete och näringsliv, mark
och bostäder, kommunikationer, vatten och avlopp,
avfall, fritids- och kulturverksamhet och folkbibliotek

Barn- och utbildningsnämnden
grundskola, kulturskola och barnomsorg samt Norra
Västmanlands Utbildningsförbund (NVU)

Bruttokostnadernas fördelning 2008

Kommunstyrelsen

31%

Barn- och

utbildningsnämnden

36%

Socialnämnden

30%

Miljö- och

byggnadsnämnden

3%

Kommunens intäkter

Består av

Kommunalskatt 62 %
Generella statsbidrag och utjämningsbidrag 12 %
Avgifter 8 %
Hyror 11 %
Övriga intäkter 7 %

Kommunalskatten 2008 är oförändrad 21:89 kronor
för varje beskattningsbar 100-lapp.

Den totala kommunalskatten (kommun och landsting)
är 32:54 kronor för varje beskattningsbar 100-lapp.
Kyrkoavgiften är 1:45 kronor för varje beskattningsbar
100-lapp.

Socialnämnden
individ- och familjeomsorg, äldre- och handikapp-
omsorg samt fritidsgård och allaktivitetshus

Miljö- och byggnadsnämnden
miljö- och hälsoskydd, planläggning och räddnings-
tjänst

SKINNSKATTEBERGS KOMMUNS BUDGET 2008
Kommunfullmäktige fastställde budget för år 2008 den 20 november 2007.

Investeringar

Kommunens investeringar uppgår till 17,5 miljoner
kronor år 2008. De största investeringarna är

Inventarier till samtliga verksamheter 1,4
miljoner kronor
VA-anläggningar 6,6 "
Ombyggnad förvaltningsfastigheter 5,6 "
Industriområden och fastigheter 3,1 "
Iordningställande av mark 0,7 "

Bruttokostnaderna för den kommunala verksamheten beräknas till
271 miljoner kronor och fördelar sig enligt nedan.
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Nyckeltal (2007 års siffror inom parentes)

Skola och barnomsorg
Bruttokostnad per elev/barn:
Grundskola 84.200 kr (77.300)
Skolbarnomsorg 54.900 kr (50.800)
Förskoleverksamhet 0-5 år 88.500 kr (98.400)
Kulturskola 10.300 kr (9.900)

Individ- och familjeomsorg
Antal hushåll med socialbidrag 130 st (110)
Genomsnittlig beroendetid av
socialbidrag 4 månader (4)
Genomsnittlig kostnad per hushåll 17.000 kr (18.000)

Äldreomsorg
Nettokostnad per vårddygn
- Hemgården 936 kr ( 904)
- Klockarbergsgården 1.416 kr (1.367)

Vart går skattepengarna?

100 kronor i skatt till Skinnskattebergs kommun används under 2008 på följande sätt:

10:98 kronor till kommunstyrelsens verksamhet
- central administration
- näringspolitiska åtgärder
- mark och bostäder
- vägar, parker och kollektivtrafik
- idrotts- och motionsanläggningar
- bibliotek
- bidrag till föreningar och studieorganisationer
- övrig kultur- och fritidsverksamhet

45:08 kronor till barn- och utbildningsnämndens verksamhet
- grundskola
- barnomsorg
- kulturskola
- gymnasieskola och vuxenutbildning

32:62 kronor till socialnämndens verksamhet
- individ- och familjeomsorg
- omsorgsverksamhet och psykiatri
- äldre- och handikappomsorg
- fritidsgård och allaktivitetshus

2:70 kronor till miljö- och byggnadsnämndens verksamhet
- planering, byggnadslov
- miljö- och hälsoskydd
- räddningstjänst

8:62 kronor till investeringar för all kommunal verksamhet

Den som önskar mer
detaljerad information om
kommunens budget kan
hämta ett exemplar av den
tryckta budgeten på
kommunkontoret.
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Bostäder fast taxa

småhus, avgift per år 6.401 kronor
småhus enbart vatten, avgift per år 2.708 kronor
småhus enbart avlopp, avgift per år 3.966 kronor
småhus som står tomt, avgift per år 3.243 kronor
flerfamiljshus, avgift per lägenhet 4.299 kronor

Industrier m m

1 och 2 enheter, fast avgift per år 3.531 kr / enhet
3 och flera enheter, fast avgift per år 2.419 kr / enhet

utöver fast avgift utgår förbrukningsavgift
22:25 kronor per kbm vatten

Hämtning av hushållsavfall inkl. moms

Fast avgift per år utöver hämtningsavgift

Hushåll i flerbostadshus: 648 kr per hushåll och år
Hushåll i småhus: 830 kr per hushåll och år
Övriga verksamheter: 830 kr per kärl och år

Hämtning varannan vecka:

Hemkompostering
Restavfall (grönt kärl)
120-130 l 798 kr
160-190 l 830 kr
210-240 l 1028 kr
300-400 l 1201 kr
600 l 2523 kr

Källsortering
Komposterbart (brunt kärl)
120-130 l 284 kr
190-240 l 515 kr

Restavfall (grönt kärl)
120-130 l 798 kr
160-190 l 830 kr
210-240 l 1028 kr
300-400 l 1201 kr
600 l 2523 kr

Sophämtning
Osorterat avfall (grönt kärl) (14 dagars tömning)
120-130 l 2108 kr
160-190 l 2381 kr
210-240 l 2578 kr
300-400 l 2911 kr
600 l 3935 kr

Vatten- och avloppsavgifter inkl. moms Slamtömningsavgifter inkl. moms

Vid kampanjtömning för permanentboende:
per brunn < 3 kbm och tömningstillfälle 759 kr
> 3 kbm brunn tillägg per kbm 204 kr

Vid budning debiteras mottagning och administration
samt tömningsavgift enligt faktura från entreprenören:
behandling i reningsverk per kbm 85 kr
administration per debitering 59 kr

Latrintömningsavgift inkl. moms

Hämtning per kärl 169 kronor

Hämtning en gång / månad

Hemkompostering
Restavfall (grönt kärl)
638 kr
664 kr
823 kr
961 kr
2018 kr

Källsortering
Komposterbart (14 dagarstömn.)

284 kr
515 kr

Restavfall (månadstömn.)
638 kr
664 kr
823 kr
961 kr
2018 kr

Barnomsorgsavgifter

Taxan är en procentuell del av den samman-
lagda inkomsten per hushåll med ett max-
belopp, s k maxtaxa:

Förskola
barn 1, 3 % avgift, max 1.260 kronor
barn 2, 2 % avgift, max 840 kronor
barn 3, 1 % avgift, max 420 kronor
barn 4 ingen avgift

Skolbarnomsorg
barn 1, 2 % avgift, max 840 kronor
barn 2, 1 % avgift, max 420 kronor
barn 3, 1 % avgift, max 420 kronor
barn - ingen avgift
barn 1 är alltid det yngsta barnet

Veckohämtning: Den rörliga
avgiften vid veckohämtning är
1,75 gånger abonnemangets
rörliga avgift vid 14-dagars

hämtning

TAXOR 2008

Kulturskoleavgifter

Terminsavgifter för barn och ungdomar i åldern
5 till 20 år: (Vuxenundervisning ges mot full
kostnadstäckning.)

bild och form 250 kr
dans 250 kr
teater 250 kr
musik t o m klass 2 250 kr inkl. instrument
musik i klass 3 500 kr inkl. instrument
musik från klass 4 500 kr exkl.

instrument
gruppspel/orkesterspel 250 kr, kostnadsfritt

för den som deltar i
musikkurs

musikteori 250 kr
musik och data 500 kr
körsång kostnadsfritt
Instrumenthyra 275 kr



0222:an

9

ÖPPNA VERKSAMHETERNA
informerar

Ungdoms- och föräldrastöd

Är du tonåring och känner att du vill ha någon
vuxen att prata med,

eller är du förälder/ anhörig somkänner oro
inför er tonåring?

Du är välkommen att kontakta oss som jobbar som
ungdomsstödjare och föräldrastödjare i kommunen.
Du kan ringa, maila eller komma upp till oss i våra
lokaler på övervåningen i Sture-huset.

Vi som arbetar här heter Carina Granqvist och Emil
Waara. Vi har tystnadsplikt.

Familjestödjare

Är du småbarnsförälder och har behov av att få
prata om din situation eller vill få råd och stöd?
Då är du välkommen att ringa mig, Anna Öberg
som jobbar som familjestödjare. Du kan också ta
kontakt med mig när jag är på Stacken.
Jag har tystnadsplikt.

Anna Öberg 0222 - 450 76

Stacken familjecentral

Familjecentralen är en mötesplats för
föräldrar och barn, 0-6 år.
Här kan barnen leka, sjunga, måla och föräldrar
ges möjlighet att träffa andra småbarnsföräldrar.
Kaffe, te och dryck till barnen finns att köpa till
självkostnadspris. I övrigt får du ta med det som
passar till dig och ditt barn.

Öppettider
Tis. kl. 8.30 - 13.00

kl. 13.00 - 16.00 Babyöppet
Ons. kl. 8.30 - 16.00
Fre. kl. 8.30 - 15.00

COPE - föräldrautbildning
Informationsmöte onsdagen den 23/1 kl. 19.00-20.00
Kursstart onsdagen den 30/1
Läs mer på annonsen, sid ....

tfn: 450 55

VÄLKOMNATILL STACKEN!

Nya steg för steg
Start torsdagen den 17/1 kl.18.00 i Centralskolan.
Detta familjeprogram genomförs med elever i
årskurs 6 och deras föräldrar.

Nya steg för steg är ett preventionsprogram
(förebyggande program) som inriktar sig på
frågor kring samspelet i familjen och det tar även
upp frågor kring alkohol, tobak och narkotika.
Programmet är uppdelat på 8st träffar, två
gemensamma för ungdomar och föräldrar, övriga
träffar är uppdelade ungdomar dagtid (skoltid)
och föräldrar kvällstid. För ungdomarna är det ett
obligatoriskt program, för föräldrarna är det ett
frivilligt erbjudande. Mer information skickas
hem till berörda elever och föräldrar.

Carina, tel. 450 77 email:
carina.granqvist@skinnskatteberg.se
Emil, tel. 450 74 email: emil.waara@skinnskatteberg.se

Är du intresserad av människor och har möjlighet att avvara tid till ett
uppdrag som kontaktperson?

Socialtjänsten söker en kontaktperson till en vuxen man, ersättning utgår enligt
socialstyrelsens riktlinjer.

Kontakta socialsekreterare Helena Kling, tfn 451 17
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Årets företagare 2007

Vem tycker Du ska få utmärkelsen Årets Företagare
2007 i Skinnskattebergs kommun ?

För att kunna bli nominerad som Årets Företagare skall företagaren uppfylla
följande kriterier:

 Äga och driva ett eget företag
 Uppvisa god lönsamhet
 Vara en god förebild
 Sakna betalningsanmärkningar

Känner Du eller känner Du till någon företagare som uppfyller ovanstående kriterier ?
Skriv till oss och nominera Din kandidat. Motivera också i några enkla rader varför
just ”Din” företagare är värd att bli ”Årets Företagare 2007”

Vi behöver ha Din nominering senast 2008-02-05.

Om Du skickar brev, märk kuvertet ”Årets företagare” till adress:

Skinnskattebergs kommun
Kommunkansliet
Box 101
739 22 SKINNSKATTEBERG
e-post adress:
kommun@skinnskatteberg.se.

Har Du några frågor, ring gärna 0222-451 92 eller 0222-450 44.

Kanske just Din nominering får den fina utmärkelsen
”Årets Företagare 2007”
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Cope- föräldrautbildning
för dig med barn i åldern 3- 9 år.

Föräldrars delade erfarenheter är viktiga och värdefulla.
Tillsammans försöker vi hitta strategier där vi genom att
ändra vårt eget förhållningssätt, kan minska våra barns
negativa beteenden.

• Hur ska jag göra när mitt barn skriker och bråkar?
• Mina barn vill aldrig gå och lägga sig!

Vill du utveckla dig i din föräldraroll?
Känns det kanske spännande och utmanande?
... då kan det vara nå´t för dig!
Varför inte hänga på?

Vill du veta mer? Kom till ett informationsmöte på Stacken,
Kyrkvägen 1. Tel. 450 55 onsd. 23/1 kl. 19.00- 20.00 Fika!

Kursen startar onsdagen den 30/1, består av 8 kurstillfällen
och är kostnadsfri. Vi bjuder på fika varje gång!

Lotta Larsson (kursledare) 070- 2214841, Monika Johansson

Skinnskattebergs kommun

Varmt välkommen!
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X

Skicka din lösning senast fredagen den 25 januari.
Skicka (se adress sid 2) eller lämna in till kommun-
husets reception. Alla insända korrekta lösningar
vinner Jubileumsboken ”Glimtar från Bygden”.
Lycka till! Grattis Lars L i Riddarhyttan som vann 2
biljetter till Ängskonserten i 0222:ans sommarkryss!

Namn: _______________________________

Adress: _______________________________

_______________________________

Telefon: _______________________________

Till er som äger fritidshus eller stuga i Skinnskattebergs kommun.

Vi söker hus att hyra ut till besökare/turister främst
under sommaren.

Står ditt hus outnyttjat ibland kanske det vore trevligt om
någon finns där och att ni samtidigt får en inkomst.

Ta kontakt med Turistbyrån för information
om intresse finns.

Tfn. 0222-450 45
turistinfo@skinnskatteberg.se

0222:ans Nyårskryss 2007-2008!
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INFORMATIONFRÅN
FAMILJELÄKARMOTTAGNINGEN
SKINNSKATTEBERG

Ring alltid och boka tid innan besök! Tfn: 021-176640, kl 08.00 - 16.00.
Detta för att väntetiden ska bli så kort som möjligt. .

Distriktssköterska:
Rådgivning på telefon 021-176640, kl 08.00 - 11.30
Tidsbeställd mottagning kl08.30 - 11.15 och kl13.00 - 15.30

Nytt närsjukvårdsprogram:
Från årsskiftet införs ett nytt närsjukvårdsprogram, "VårdvalVästmanland", vilket innebär att man
listar sig på familjeläkarmottagningen och inte enspeciell familjeläkare, men Du somredan har en
namngiven familjeläkare kommer att ha Din familjeläkare kvar och behöver inte göra någonting. Du
finns kvar hos oss på FLM i Skinnskatteberg som tidigare. Efter 08-01-01 är det ej remisstvång för
att söka sjukgymnast. Du kan vid behov ringa och boka tid direkt till vår sjukgymnast Satu
Kujanpää, tfn 021-176646. Från februari finns även möjlighet att boka via Mina Vårdkontakter.

Mina vårdkontakter:
Mina vårdkontakter är ett enkelt sätt att kontakta oss, i stället för att ringa använder Du datorn. Som
vår patient får Du ett konto med inloggning på samma sätt sombankerna har. På mina vårdkontakter
kan Du av/omboka tid, men inte boka ny tid, förnya recept tidigare utskrivet från FLM Skinnskatte-
berg, få rådgivning, beställa journalkopior och förnya hjälpmedel (t ex för inkontinens och diabetes).
Gäller fr o m februari 2008.

Nytt telefonsystem:
Från och med 10 december har vi infört ett nytt telefonsystem där Du som patient kan välja att boka
en samtalstid för att sedan bliuppringd av våra sjuksköterskor. Du slipper sitta i telefonkö och kan
själv välja när Du vill bli uppringd.

På förmiddagen mellan kl 08.00 -12.00 kan Du välja att vänta kvar i kö. Du kan ringa till oss kl
08.00 - 16.00 för att boka samtalstid. Vi ringer sedan upp Dig på avtalad tid.

Vid kontakt med laboratoriet, arbetsterapeut, sjukgymnast, diabetessköterska, BVC och barnmor-
ska ringer Du direkt enl nedan:

Laboratoriet: Kl09.00-16.00, tfn 021-176652
Arbetsterapeut: Säkrast kl08.00-09.00, tfn 021-176645
Sjukgymnast: Säkrast kl08.00-09.00, tfn 021-176646
Diabetessköterska: Mån kl08.30-16.00, tfn 021-176650
BVC: Tis, Ons, Tors, Fre kl 08.00-09.00, tfn 021-176644
Barnmorska: Mån, Tis och Fre kl09.30-10.30, tfn 021-176654

Under övrig tid blir du automatiskt vidarekopplad tillHälso- och sjukvårdsupplysningen.

Vid akuta livshotande tillstånd ring 112.

God Fortsättning!

Verksamhetschef LenaAlexandersson med personal
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När mammaeller
pappa dricker

Linusgruppen är en grupp för dig
som är barn eller tonåring och
har förälder som är beroende
av alkohol eller andra droger.

Linusgruppen startar islutet av januari.
Vi träffas en gång i veckan, 15-20 gånger.

Med Linusgruppen vill vi att du ska

• Upptäcka att du inte är ensam
• Förstå att det inte är ditt fel när en

förälder missbrukar
• Få möjlighet att visa vad du känner
• Få kunskap om alkohol och droger
• Bli så stark att Du kan säga NEJ! till

något du inte vill

Vi vill också vara en grupp somhar roligt
tillsammans. Vi tittar på film, fikar, skapar i
olika material, m.m.

Det är kostnadsfritt och man blir inte
registrerad hos någon myndighet.

Linus är till för dig sombor i Fagersta-
Norberg-Skinnskatteberg

Information och anmälan till:

Fagersta kommun
Britt-Marie Nohrstedt, 0223-446 16

Norbergs kommun
Marianne Snällman-Ulker, 0223-290 00

Skinnskattebergs kommun
Anna Öberg, 0222-450 76

"Fixar Malte"

Du som är
pensionär eller
funktionshindrad
och bor i Skinnskattebergs
kommun kan få hjälp med
lättare insatser som:

• byte av glödlampor
• lufta element
• sätta upp/ta ner tavlor, gardiner
• flytta mindre möbler
• ta ner eller upp saker från

vind/källare
• täta fönster, fästa sladdar m.m

Varje besök kostar 50:- och betalas
kontant vid besöket.

"Fixar Malte" bokas hos Helena
Werner tfn 450 53

Julsalong
Vår utställning med konst av
lokala konstnärer pågår på
biblioteket framtill den11/1

Välkomna in att titta på de fina verk som är
utställda och kanske för en kopp kaffe från vår
nyinstallerade automat.

Ny bibliotekarie!
Den 2/1 börjar vår nya barn- och undoms-
bibliotekarie Matilda Gnospelius sin tjänst här
hos oss.

Biblioteket informerar
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Svenska kyrkans kalendarium januari 2008

Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling

www.svenskakyrkan.se/skinnskatteberg

Tisdag 1 jan. Kl.18.00 "Ett oskrivet blad". Gudstjänst i S:t Davidsgården Skinnskatteberg.

Torsdag 3 jan. Kl. 10.30 Andakt på Klockarbergsgården i Skinnskatteberg

Söndag 6 jan. Kl. 18.00 Gläd er! Julens budskap i ord och ton. Västerås kammarkör , S:t Davidskören
samt instrumentalister. Skinnskattebergs kyrka.

Onsdag 9 jan. Kl. 09.00 Morgonmässa i S:t Davidsgården, Skinnskatteberg

Söndag 13 jan. Kl. 11.00 Söndagsmässa i Skinnskattebergs kyrka.

Söndag 13 jan. Kl. 18.00 Vi sjunger ut julen med Hedkören i Heds kyrka. (se vidare annons i dagstidningen.)

Måndag 14 jan. Kl. 19.00 Studiecirkel i S:t Davidsgården. Tillverkning av bibliska figurer.
Ledare: Lena Blomquist.

Onsdag 16 jan. Kl. 13.00 Korsdrag i S:t Davidsgården i Skinnskatteberg.
Bertil Olsson sjunger, spelar och kåserar.

Onsdag 16 jan. Kl. 17.30 Konfirmandstart!

Fredag 18 jan Kl. 18.00 Studiecirkel. Tillverkning av bibliska figurer i S:t Davidsgården.

Lördag 19 jan Kl. 09.00 till kl. 16.00. Forts. studiecirkel. Tillverkning av bibliska figurer i S:t Davidsgården.

Söndag 20 jan. Kl. 11.00 "Vi har ju lämnat allt!" Mässa med bibliska figurer i S:t Davidsgården i
Skinnskatteberg.

Måndag 21 jan. Kl. 19.00 Studiecirkel. Samtal om livet och Gud. Ledare: Lena Blomquist.

Onsdag 23 jan. Kl. 09.00 Morgonmässa i S:t Davidsgården, Skinnskatteberg

Söndag 27 jan. Kl. 11.00 Söndagsgudstjänst i Skinnskattebergs kyrka.

Söndag 27 jan Kl. 14.00 Sverigefinsk mässa i Skinnskattebergs kyrka. Präst: Paavo Collin

Måndag 28 jan. Kl. 19.00 Studiecirkel. Om sorgen. Ledare: Lena Blomquist.

Söndag 27 jan. Kl. 18.00 Ljusgudstjänst. Heds kyrka.

Onsdag 30 jan. Kl. 13.00 Korsdrag. "Lisbet i heta stolen" Vår diakon presenterar sig och berättar.
S:t Davidsgården i Skinnskatteberg.

Kyrktaxi till
gudstjänst:
0222-100 40
eller 100 10

Med reservation för vissa ändringar. Se predikoturer i Fagersta-posten & Bärgslagsbladet.

All personal nås via 0222-100 10

Korsdraget
16/1 BertilOlssonspelar, sjunger

och kåserar.
30/1 Vår nya diakon Lisbet

Kjellin i "Heta stolen".

Vi träffas i S:t Davidsgården Kl.
13.00. Förutom ovanstående
program blir det också andakt,
kaffe och lotteri. Mer information
om terminens program kommer i
nästa nummer av 0222:an.

Välkommen! Barn- och ungdomsverksamheten
börjar vecka 2.

Tider: Skbg, miniorer onsdag 14.00-15.30
Hed öppen förskola måndag 14.00-16.00

miniorer måndag 15.00-16.00

Gläd er!

Julens budskap i ord
och ton. Västerås
kammarkör, S:t
Davidskören samt
instrumentalister.
Skinnskattebergs
kyrka.söndag 6 jan.
Kl. 18.00

Vill du vara med i
någon av våra
studiecirklar?
• Bibliska figurer
• Samtal om livet
och Gud
• Om sorgen
Ring: 0222-100 10

Vi sjunger ut julen

med Hedkören i
Heds kyrka.
Söndag 13 jan.
Kl. 18.00
(se vidare annons
i dagstidningen.)
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Foto: Steve Henriksson
HEALING

Jag går utbildning hos Terry Evans
och behöver klienter att träna på.
Healingen är gratis. För mer info

ring 070 543 64 69 /Malin.

Skinnsbergs Atletklubb
informerar att på medlemsmötet
den 29 november bestämdes att
medlemsavgiften för 2008 är :

Kalenderår 500:- för vuxen och
300:- för ungdomar 16-20 år
Höstavgift (1/8- 31/12) 350:- för
vuxen och 200:- för ungdomar

Medlemsavgiften ska vara betald
senast 31 januari 2008 därefter
programmeras låset om och det
kostar 50:- att låsa upp sitt kort,
(allt enligt gällande regler)

För den som ev. vill avbryta sitt
medlemskap kom ihåg att utebliven
betalning gäller ej som uppsägning

Styrelsen

Hernfrid Barks

kulturstipendium
Stipendiet utdelas antingen somstudie-
stipendiumtill personsomvisat påtaglig
fallenhet för det område inomvilken utbild-
ningen skall ske, eller som uppmuntran och
erkänsla för särskilt förtjänstfullverksamhet av
konstnärlig, vetenskaplig, humanitär eller allmän
kulturellart.

Stipendiat bör vara bosatt i Skinnskattebergs
kommun eller på annat sätt ha anknytning till
kommunen. Beslut omutdelning av stipendiet -
liksomövriga beslut beträffande stipendiet
- fattas av Kommunstyrelsen.

Ansökan skall inges senast 29 februari till:
Skinnskattebergs kommun, Kommunstyrelsen
Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
Telefon 0222/451 32, Fax 450 91

Vihälsar välkommentill

Hälsocenter i Fagersta

Vi öppnar en nyverksamhet i nyinredda
lokaler. Verksamheten vänder sig tillDig som
bor i Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg
och sombehöver information och stöd iatt
ändra livsstil och levnadsvanor tex. sluta röka
eller ändra motionsvanor mm.

Öppet hus
Torsdagen den 10 januari 2008
kl: 10.00-15.00 i lokalen vid entrén
på Bergslagssjukhuset.

Övriga öppettider fr o m 14 januari 2008
Måndag, tisdag och torsdag kl: 10.00-15.00
(Lunch stängt 11.30-12.15)
Kom och besök oss!

Välkomna!
Hälsocenter tel 0223- 473 64


