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Nominera!
Vem	blir	Årets	företagare?	sid	8

Ur detta nummer:
*	Vill	du	hyra	ut	ditt	hus?	 sid.	3
*	Ändrat	DJURSKYDD	 sid.	4
*	”Fixar-Malte”	 	 sid.	4
*	Nyårskryss	 	 sid.	5
*	Taxor	2009	 	 sid.	11
*	Föreningsträff	 	 sid.	12
*	Premiärer	på	Korpen!	 sid.	12
*	Sammanträdestider	 sid.	16

Namntävling!

Var med i SSK:s tävling 
och hitta på ett bra namn 

till nya sporthallen.
		Sidan	13

Premiärer!
Bio	och	opera!	Läs	mer	på	sid	12

Kommun-
styrelsens 
ordförande om 
kommunens 
budget 2009.

	sid.	9

Inbjudan till Skinnskattebergsklassikern
Nu	är	det	dags	att	börja	träna	för	klassikern.	Alla	kan	deltaga.	Grenar	blir	längdskid-
åkning,	cykel	och	löpning	och	det	blir	en	motionsklass	och	en	utmaningsklass	med	
respektive	herr-	och	dam.	Alla	som	fullföljer	alla	tre	grenarna	får	diplom.	

Priser	lottas	ut	och	i	utmaningsklassen	får	vinnarna	
ett	prestationpris.	Startavgift	50	kr/deltagare

Systemair,	Setra	och	kommunens	personalavdelning-
ar	tar	upp	anmälningar	från	sina	anställda.	Övriga	
anmäler	sig	vid	Borntorpet	söndag	den	8	februari	när	
längdskidorna	avgörs.	Start	kl.	10.	Reservdatum,	om	
det	inte	är	tillräckligt	med	snö,	blir	söndag	den	22	
februari.

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

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

Lycka	till	önskar	kommunens	livsstilsgrupp!
februari.

Motion      Utmaningsklass

Dam- och herrklass    Dam- och herrklass
Skidor   5 km   Skidor   20 km
Cykel     7 km   Cykel  30 km
Löpning  3 km   Löpning  8,5 km

BOKA IN LÖRDAGEN 
DEN 28 MARS. 

DÅ ÄR DET DAGS FÖR 
FÖRETAGSMÄSSAN 2009!
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0222:ans redaktion: 

Redaktör:	 Marie	Wennerström	
Redaktionsråd:	 Marlene	Carlsson,	Yvonne	Wiberg		
	 	 och	Anders	Pettersson

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	
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.

Skolans matsedel vecka 2-5

Vecka 2
Torsdag: Ärtsoppa & pannkaka.
Fredag: Köttbullar sås grönsaker & potatis.

Vecka 3
Måndag: Pannbiff med tomatsås & pasta.
Tisdag: Potatisbullar med bacon/Blodpudding.
Onsdag: Thailändsk curryfisk & nudlar.
Torsdag: Korvstroganoff & ris.
Fredag: Sjömansbiff.

Vecka 4
Måndag: Pasta Carbonara.
Tisdag: Biff ala Lindström sås grönsaker & potatis.
Onsdag: Fiskgratäng & potatis.
Torsdag: Köttsoppa & Pannkaka.
Fredag: Kassler & potatisgratäng.

Vecka 5
Måndag: Hot dogs & Makaroner.
Tisdag: Lasses färsbiffar tomatsås & ris.
Onsdag: Sprödbakad fisk remouladsås & potatis.
Torsdag: Kyckling nuggets sötsur sås & ris.
Fredag: Spaghetti & köttfärssås.

Nästa manusstopp:		 Den	12	januari
Utgivningsdatum:		 Den	30	januari

Om 0222:ans vara eller icke vara
År	ut	och	år	in	förs	diskussioner	om	0222:ans	framtid.	
Det	är	ganska	unikt	och	tämligen	dyrt	för	en	liten	kom-
mun	som	Skinnskatteberg	att	ha	ett	eget	informations-
blad.	Samtidigt	är	den,	iallafall	hittills,	en	relativt	pålitlig	
källa	för	information	från	kommunen	och	våra	företag	
och	föreningar.

I	dessa	tider	med	alla	tekniska	möjligheter	är	idéerna	
många	för	hur	0222:an	skulle	kunna	se	ut	men	även	hur	
den	skulle	kunna	distribueras.	Exempelvis	skulle	den	fy-
siska	utdelningen	kunna	ersättas	med	att	läsarna	får	välja	
mellan	att	hämta	den	på	webben,	vissa	utdelningsställen	
eller	att	prenumerera	på	den.

En	annan	fråga	som	vi	maler	om	och	om	igen	är	att	sluta	
ta	in	annonser	och	därmed	möjliggöra	för	ett	lokalt,	kom-
mersiellt	annonsblad	att	gå	runt.	

Frågorna	är	många	-	svaren	är	allt	annat	än	tydliga.	
Vad	tycker	ni	läsare	och	ni	som	annonserar?	Det	skulle	
vara	väldigt	bra	för	redaktionen	att	få	lite	synpunkter	
från	omvärlden.	Härmed	bjuder	jag	in	till	diskussion	på	
hemsidans	forum.	Det	går	också	bra	att	ringa	eller	posta	
synpunkter	(kontaktinfo	nere	till	vänster	på	denna	sida).

I	och	med	detta	nummer	har	0222:an	dock	hunnit	bli		
hela	25	år!

Å	kommunens	vägnar	tackar	jag	alla	läsare	och		
annonsörer	för	dessa	första	25	år	och	hälsar	välkommen	
till	ett	nytt	år	med	0222:an!

GOTT	NYTT	ÅR!!!!

Nu	kan	du	få	kommuninformation	via	e-post.		
Vi	kommer	att	skicka	ut	0222:an	till	att	börja	med.	
Kom	gärna	med	förslag	på	vad	du	skulle	vilja	få	
skickat	till	dig.	Anmäl	dig	till	”nyhetsbrevet”	på:

www.skinnskatteberg.se/om	kommunen

Gordons	
webbtips
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Aktivitetskalender
December
26 till	1	februari.	’Galleri	Astley	-	Klaus	Zylla	-	Ny	teck-
ningar	i	det	mindre	formatet.		Galleri	Astley,	Uttersberg	www.
galleriastley.com		

31		 Nyårsbön	i	Heds	kyrka	kl.	15.	Präst:	Pia	Luotomäki

Januari
4 Gudstjänst	i	S:t	Davidsgården.	Gudstjänst	1:a	söndagen	
efter	nyår.	Präst:	Marie	Blommé	
6  Från	advent	till	trettondedag.	Gudstjänst	i	Gunnilbo	
kyrka.	Präst:	Hans	Eric	Johansson	
10 Julfest	i	Bysala	Hembygdsgård	kl.14.	Dans	och	lekar	för	
barnen,	kaffeservering	och	lotterier.	VARMT	VÄLKOMNA!		
11 	 Högmässa	i	Skinnskattebergs	kyrka	kl.	11.00.	Präst:	
Hans	Eric	Johansson	
11		 Julen	dansas	ut.	Skinnskattebergs	folkets	park	kl.	14	
11		 Musikgudstjänst	i	Heds	kyrka.	Präst:	Pia	Luotomäki
12		 Gympa	i	Gymnastiksalen	varje	måndag	19-20	med	
Skinnskattebergs	Gymnastikförening.	
12  Bibelfigurstillverkning. Studiecirkel i S:t Davidsgården 
kl.	19.00.	Ledare:	Lisbet	Kjellin	
14		 Vernissage	på	biblioteket	kl.	17	”Leta	efter	skogan”	av	
Ivonne	Van	Buuren		
14		 Aerobics	i	Gymnastiksalen	varje	onsdag	19-20	med	
Skinnskattebergs	Gymnastikförening	
15		 Andakt	i	Hemgården.	Skinnskatteberg.	Präst:	Marie	
Blommé	
15		 Föreningsträff,	folkhögskolan	kl.19.	Vill	er	förening	ha	
fler unga aktiva medlemmar? Upplever ni att det är ett pro-
blem	med	transportmöjligheter	för	unga	i	kommunen?	Annika	
Hedberg	projektledare	Bergslagens	folkhögskola	073-08	47671	
annika.hedberg.vfhsk@folkbildning.net.	Läs	mer	på	sid.	12

18		 Högmässa.	Skinnskattebergs	kyrka	kl.	11.00.	
18  Sverigefinsk mässa. Suomenkielinen jumalanpalveus. 
Skinnskattebergin	kirkossa	Paavo	Collin	
18		 BIOPREMIÄR	på	Korpen	kl	18.00.	Läs	mer	på	sid.	12	
21		 Kultera-möte.	Föreningen	Kultera	kallar	till	extra	med-
lemsmöte.	Korpen	kl.	19.00		
22		 Veckomässa.	Mässa	i	Skinnskattebergs	kyrka.	Präst:	
Marie	Blommé	
24		 Operapremiär.	Kulturhuset	Korpen,	kl	19.00	Digitalope-
ra	”Orfeus	och	Eurydike	-	Glucks	barockopera	i	direktsändning	
från	Metropolitan	i	New	York!	Läs	mer	på	sid	12
25		 Högmässa	i	Skinnskattebergs	kyrka.	Präst:	Hans	Eric	
Johansson	
27		 Kommunstyrelsen	sammanträder	i	kommunhuset.	Tid	
meddelas	senare.	Ärendelista	publiceras	på	www.skinnskatte-
berg.se	ca	1	vecka	innan	sammanträdet	
27	 Veckomässa.	Mässa	i	Skinnskattebergs	kyrka.	Präst:	
Hans	Eric	Johansson	
29		 Andakt	på	Klockarbergsgården	i	Skinnskatteberg.		
Ledare:	Lisbet	Kjellin	
31 	 Loppis.	Skinnskattebergs	folkets	park	kl.	10-14	Boka	
bord	0222-103	76	eller	070-5392684	
31 	 Familjeteater.	Kulturhuset	Korpeni	kl.	15.00.:	”Dollans	
dagis”	med	Dockteatern	Tittut.	Dockteaterföreställning	för	2-4-
åringar.	Läs	mer	på	sid	12	

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
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Stacken Familjecentral

Familjecentralen	är	en	mötesplats	för	föräldrar	och	
barn,	0-6	år.	Här	kan	barnen	leka,	sjunga,	måla	och	
föräldrar	ges	möjlighet	att	träffa	andra	småbarnsfö-
räldrar. Kaffe, te och dryck till barnen fi nns 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

 
Öppnar igen efter helgerna onsdag den 7/1

VÄLKOMMEN     tfn  450 55

”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
•		fl ytta 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

Hernfrid Barks 

kulturstipendium
Stipendiet	utdelas	antingen	som	studiestipen-
dium	till	person	som	visat	påtaglig	fallenhet	
för	det	område	inom	vilken	utbildningen	skall	
ske,	eller	som	uppmuntran	och	erkänsla	för	
särskilt	förtjänstfull	verksamhet	av		konst-
närlig,	vetenskaplig,	humanitär	eller	allmän	
kulturell	art.

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

Ansökan skall inges senast 27 februari till:
Skinnskattebergs	kommun,	Kommunstyrelsen
Box	101,	739	22		Skinnskatteberg
Telefon	0222/451	32,	Fax	450	91

I	ärenden	som	rör
djurskydd

ska	Du	från	1/1	2009
	vända	Dig	till	
länsstyrelsen

tfn.	021-19	50	00	(vx)

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
anna.oberg@skinnskatteberg.se
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Skicka	in	din	lösning	senast	fredagen	den	30	
januari.	Skicka	(se	adress	sid	2)	eller	lämna	in	
till	kommunhusets	reception	på	Kyrkvägen	7.	
De	tre	först	öppnade,	korrekta	svaren	vinner.	
Vänligen	kryssa	för	vilket	pris	du	önskar	om	
du	vinner:

	 Ett	års	prenumeration	av	0222:an	
	 (kan	ges	bort)
	 Boken	”Krampen	-	ryssläger	i	Sverige		
	 under	andra	världskriget”
	 Inträde	till	valfritt	evenemang	(ej	bio)	
	 på	Kulturhuset	Korpen	i	vår

Namn:				
______________________________
Adress:		
	______________________________					
	______________________________
Telefon:	
______________________________

0222:ANS NYÅRSKRYSS 2008/2009
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Biblioteket informerar

Utställning
”Leta efter skogan” av Ivonne Van Buuren

14 januari – 7 februari

Ivonne Van Buuren visar måleri och skulptur 
både i galleri Tittskåpet och i biblioteket. 

Vernissage 14 januari kl. 17

Bibliotekets filmtips 
Kid Svensk – en film av Nanna Huolman

Kid Svensk är född i Finland, men bor sedan många år i Sverige. Hon 
har precis slutat sjätte klass och vunnit en tävling som gör att hon ska 
få arbeta med Radio Göteborg under sommaren. Hennes mamma Ester 
som, till Kids stora skam, inte kan prata svenska, längtar ständigt till-
baka till Finland. Trots stora protester tvingar hon Kid att följa med till 
Finland. 

Äntligen en film som beskriver oss finlandssvenskar, som var eviga 
sommar har rest på dessa finlandsfärjor, med enarmade banditer, smör-
gåsbord, fulla människor, sovandes på däckgolvet för att med en lång-
samt förbättrad ekonomi möjligen kunna kliva in i och sova i en hytt! 
En film för alla de som alltid har omgetts av släkt och vänner som alltid 
längtat bort, tillbaka hem och aldrig riktigt kunnat känna sig hemma 
någonstans, i någon kultur. Enligt Nanna Huolman är gruppen finlands-
svenskar 500 000 i Sverige. Även om denna film beskriver just fin-
landssvenskar och tidsperioden är starkt knuten till 80-talet, så tar den upp ett universiellt och 
ständigt aktuellt ämne. En film om att leva i två kulturer och inte känna sig hemma i någon av 
dem samt att som barn få axla ett stort ansvar då ens föräldrar inte kan språket i det land där 
man bor. 

Låna filmen på biblioteket!

Bibliotekets boktips
Legenden om Sally Jones av Jakob Wegelius
Möt gorillaungen, som efter att ha blivit smugglad i skepnad av ett späd-
barn under falskt pass, får namnet Sally Jones. Hon föds en ovädersnatt, 
utan vare sig stjärnor eller måne på himlen och spås därför en mörk fram-
tid. Här börjar en fantastisk resa genom ord, bilder och kartor. Berättelsen 
rymmer brott, svekfulla människor och ondska, men också hopp, vänskap 
och kärlek, allt förpackat i en spännande och egensinnig form.

Boken vann �008 års Augustpris för Årest svenska barn- och ungdomsbok

Isabelle Andersson

Läser du andra språk än svenska?
Biblioteket har nya böcker på arabiska och spanska. 

Besök oss och upptäck nya titlar och författare.
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Gott Nytt År 
tillönskas 

alla företagare 
i vår kommun  

Ett stort tack för det 
gångna året.

Näringsliv, Turism och Information

Sortera ditt avfall och bli en återvinnare 
Vad lägger du i din soppåse? Hamnar 
allting där? Källsortera ditt avfall istäl-
let.  Avfallet kommer då till nytta som 
nya material eller energi. Läs om hur 
du ska sortera och vad som händer 
med materialen du sorterat ut.

Komposterbart avfall/Bioavfall
T ex matrester, både tillagade och råa. 
Fruktskal, köttben, räkskal, gammalt bröd, 
vissna blommor och kaffesump. Rötas till 
biogas som används som fordonsbränsle. 

Restavfall
T ex blöjor, disktrasor, diskborste, trasiga 
leksaker, dammsugarpåse, säkringar, kattsand 
och cigarettfimpar. Går till förbränning. 

Tidningar/Returpapper
T ex tidningar, kataloger och broschyrer. 
Sorteras manuellt. De olika papperskvali-
teterna går till tillverkning av nytt papper i 
olika kvaliteter.

Pappersförpackningar
 T ex mjölkpaket, pastapaket, äggkartong och 
papperskassar. Går till tillverkning av papp-
skikt på gipsskivor och nya förpackningar.

Metallförpackningar
T ex tom sprayburk, konservburk, metalltu-

ber och aluminiumfolie. Sorteras maskinellt. 
Stålplåt blir motordelar och armeringsjärn. 
Aluminium smält ned till ny aluminium.

Förpackningar av hårdplast 
T ex ketchupflaska, glassbytta, schampoflaska 
och plastlock. Sorteras manuellt. Mals ned och 
säljs till återvinningsindustrin för att bli pulkor, 
häststaket, parkbänkar och rör.

En tom flaska som det varit saft i kan återvinnas och bli häststaket.

Förpackningar av mjukplast 
T ex plastpåsar, plasttuber. Går till förbrän-
ning för energiutvinning. Snart kommer 
detta återvinnas och bli ny mjukplast, t ex 
plastpåsar.

Glasförpackningar
T ex glasburkar och glasflaskor.  Blir nytt glas, 
isolering (glasull) och blandas i betong.

Nya valdistrikt 
för Skinnskatteberg									

Beslut:	
Med	stöd	av	4	kap	17	§	Vallagen	(2005:837)	
fastställer	länsstyrelsen	den	av	kommunfullmäk-
tige	beslutade	ändringen	av	valdistriktsindel-
ningen	i	kommunen.	

Redogörelse:	
Kommunfullmäktige	i	Skinnskattebergs	
kommun	antog	2008-11-18	ett	förslag	till	
ändring	av	valdistriktsindelningen.	Förslaget	
innebär	att	antalet	valdistrikt	minskas	från	4	
till	2	genom	en	total	revidering	av	tidigare	valdi-
strikt.	Valdistriktens	namn	blir	Skinnskattebergs	
Norra	och	Skinnskattebergs	Södra.	

För	att	även	i	fortsättningen	underlätta	för	
väljarna kommer det att finnas ett röstställe 
under	valdagen	i	Hed	och	ett	i	Riddarhyttan.	
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Vem vill du nominera till Årets Företagare 2008?
	

Varje	år	delas	utmärkelsen	”Årets	Företagare”	ut	till	en	företagare	som	presterat	
något	utöver	det	vanliga.	Syftet	är	att	belöna	den	som	genom	sitt	företagande	och	sin	

framåtanda	är	en	inspirationskälla	och	förebild	för	andra	entreprenörer.
		

Vem	tycker	Du	ska	få	utmärkelsen	”Årets	Företagare	2008”	
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	2008”

	
	Vi behöver ha Din nominering senast 2009-01-30

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

	
Skinnskattebergs	kommun

Kommunkansliet
Box	101

739	22		SKINNSKATTEBERG
e-post:	kommun@skinnskatteberg.se

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

”Läs och res” startar den 14 januari - Tema Tjeckien.

ABF Skinnskatteberg har ny personal. 
Varje tisdag kl. 10-17 fi nns Annika Hedberg på plats. 
Ring	för	information	om	studiecirklar	och	kurser.
	
ABF Skinnskatteberg: 0222-410 70
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Kommunens	verksamhet	består	av
Kommunstyrelsen med utskott
Arbetsutskottet		
administration,	näringsliv,	information,	
turism, kollektivtrafik, krisberedskap m m

Tekniska utskottet	
mark,	fastigheter,	bostäder,	kommu-
nikationer,	vatten	och	avlopp,	avfall,	
fritidsverksamhet,	centralkök,	lokalvård,	
räddningstjänst	m	m

Utbildnings- och kulturutskottet 
grundskola,	kulturskola,	barnomsorg,	
gymnasieskola	i	Norra	Västmanlands	
Utbildningsförbund	(NVU),	kulturverk-
samhet	och	folkbibliotek

Vård- och omsorgsutskottet	
individ-	och	familjeomsorg,	äldre-	och	
handikappomsorg	samt	fritidsgård	och	
allaktivitetshus

Miljö- och byggnadsnämnden 
miljö-	och	hälsoskydd,	planläggning	

SKINNSKATTEBERGS KOMMUNS BUDGET 2009
Kommunfullmäktige	fastställde	budget	för	år	2009	den	18	november	2008.

Budget 2009
Under	de	kanske	mest	dramatiska	och	stillastående	veck-
orna	hitintills	under	innevarande	mandatperiod,	skriver	
en	klok	medborgare	ett	brev	till	mig.	”Man	borde	ibland	
lägga	den	politiska	tillhörigheten	åt	sidan	och	sätta	sig	
ner	och	verkligen	lösa	problemen.	Omdömet	grumlas	för	
mycket,	i	jakt	på	makt.”	Precis	så	känns	det	i	skrivandets	
stund.
Det	sista	året	har	verkligen	präglats	av	prestigelös	partipolitik	och	
målet	har	hela	tiden	varit	att	fatta	beslut	för	kommunens	bästa.	
Samarbetet	mellan	folkpartiet,	centerpartiet,	moderaterna,	kristde-
mokraterna	och	socialdemokraterna	har	fungerat	mer	än	väl.	2008	
är	ett	bevis	för	detta.	Kommunen	går	in	i	2009	med	väldigt	bra	
förutsättningar.	Vi	har	en	välskött	ekonomi	med	ett	bra	bokslut	för	
2008,	ett	överskott	med	nästan	6	mkr.	Så	bra	resultat	har	kommu-
nen	inte	visat	sedan	1996.	Jag	är	övertygad	om	att	samarbete	och	
insikten	om	att	lösa	problemen	i	stället	för	att	vinna	politiska	poäng,	
har	varit	framgångsfaktorer	för	att	hamna	där	vi	är	idag.

Nu	handlar	det	om	att	omdöme	och	maktbegär	inte	får	förstöra	
dessa	goda	förutsättningar.	Inom	politiken	i	Skinnskatteberg	är	vi	
överens	om	den	budget	som	har	lagts	fram,	men	oense	om	hur	den	
ska finansieras, eller rättare sagt, vi är oense om en skattehöjning, 
vilket	motsvarar	2	procent	av	kommunens	hela	budget.	Socialde-
mokraterna	har	valt	en	linje	där	en	skattehöjning	ingår,	medan	Folk-
partiet,	Centerpartiet,	Moderaterna	och	Kristdemokraterna	anser	att	
detta	inte	är	nödvändigt	och	vill	behålla	en	oförändrad	skattesats.	
Nu fick Socialdemokraterna stöd av Skinnskattebergsdemokraterna 
för	en	skattehöjning,	vilket	innebär	att	denna	höjs	efter	årsskiftet	till	
att	bli	22:39	kr	per	intjänad	hundralapp.	Tidigare	var	den	21:89	kr.

Bruttokostnaderna	för	den	kommunala	verk-
samheten	beräknas	till	268	miljoner	kronor	
och	fördelar	sig	enligt	nedan.

Bruttokostnadernas fördelning 2009

Jag	tror	inte	att	2009	blir	ett	lätt	år.	Det	kommer	inte	att	räcka	med	
goda	förutsättningar.	Vi	är	på	väg	in	i	den	kanske	värsta	lågkonjuk-
turen	sedan	depressionsåren	på	30-talet.	Nu	krävs	att	både	politiken	
och	tjänstemannakåren	samarbetar	och	är	medvetna	om	de	krafttag	
som	krävs.	Ingen	är	betjänt	av	en	politisk	splittring	i	det	läget.

För	Skinnskattebergs	del	har	den	nedåtgående	konjunkturen	inne-
burit	att	våra	beräknade	intäkter	kommer	minska	för	hela	perioden	
2009-2011,	med	totalt	sett	drygt	15	mkr.	Alla	är	medvetna	om	detta	
och	i	budgeten	dras	svångremmen	åt.	Det	blir	inga	ytterligare	medel	
till	våra	verksamheter.	Däremot	destineras	en	pott	pengar	för	ut-
veckling,	med	målet	att	göra	det	bättre	för	våra	barn	och	ungdomar.			

Det finns i budgeten en politisk samsyn kring våra mål för verk-
samheterna,	vilka	nyckelfaktorer	som	ska	spegla	vårt	arbete	för	att	
nå	framgång	och	vilka	investeringar	vi	vill	göra	för	nästföljande	tre	
åren.	Detta	är	en	politisk	och	medborgerlig	framgångsfaktor.

Den	kanske	viktigaste	utmaningen	vi	har	är	att	vända	den	negativa	
befolkningsutvecklingen.	Vi	blir	färre	och	färre	invånare.	Befolk-
ningsunderlaget	och	de	skatteintäkter	vi	får	är	grunden	för	kom-
munens	verksamheter.	För	att	kunna	fortsätta	ha	en	bra	och	ambitiös	
service	åt	våra	medborgare,	måste	denna	utveckling	vända.	Det	är	
inget	arbete	som	görs	av	en	enskild.	Det	är	något	som	måste	göras	
tillsammans;	kommunen,	näringsliv,	föreningar,	kyrkan,	ja,	alla	som	
finns i samhället. Vägen till framgång är inte politiskt tjafs, utan 
sunt	förnuft	och	gott	omdöme.

Vi	ses!

Carina Sándor
Kommunstyrelsens ordförande
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Inventarier	till	samtliga	verksamheter	 2,3	miljoner	kr
VA-anläggningar	 	 	 11,6	”
Ombyggnad	förvaltningsfastigheter	 11,0	”
Bostadsfastigheter	 	 	 0,9	”
Trafikbelysning    2,1 ”

9:45 kronor till Kommunstyrelsens arbetsutskott
-	 central	administration
-	 näringsliv,	information	och	turism
- kollektivtrafik
-	 krisberedskap

2:15 kronor till Tekniska utskottet
-	 mark,	fastigheter	och	bostäder
-	 vägar,	parker	och	kommunikationer
-	 idrotts-	och	motionsanläggningar
-	 fritidsverksamhet	och	bidrag	till	föreningar	
-	 centralkök	och	lokalvård
-	 räddningstjänst

42:68 kronor till Utbildnings- och kulturutskottet
-	 grundskola
-	 barnomsorg
-	 kulturskola
-	 gymnasieskola	och	vuxenutbildning
-	 folkbibliotek	och	kulturverksamhet

Den som önskar mer detaljerad 
information om kommunens budget 
kan gå in på kommunens hemsida 
eller hämta ett exemplar av den tryckta 
budgeten på kommunkontoret.

31:31 kronor till Vård- och omsorgsutskottet
-	 individ-	och	familjeomsorg
-	 omsorgsverksamhet	och	psykiatri
-	 äldre-	och	handikappomsorg
-	 fritidsgård	och	allaktivitetshus

0:80 kronor till Miljö- och byggnadsnämnden
-	 planering,	byggnadslov
-	 miljö-	och	hälsoskydd

13:61 kronor till investeringar för all kommunal 
verksamhet

Vart går skattepengarna?
100	kronor	i	skatt	till	Skinnskattebergs	kommun	används	under	2009	på	följande	sätt:

Investeringar
Kommunens	investeringar	uppgår	till	29	miljoner	kronor	
år	2009.	De	största	investeringarna	är

Kommunens intäkter
Består	av

Kommunalskatt		 	 	 	 62	%
Generella	statsbidrag	och	utjämningsbidrag	 10	%
Avgifter	 	 	 	 		 	9	%
Hyror		 	 	 	 	 	 11	%
Övriga	intäkter	 	 	 			 	 8	%

Kommunalskatten	2009	är	höjd	med	50	öre	till	22:39	
kronor	för	varje	beskattningsbar	100-lapp.

Den	totala	kommunalskatten	(kommun	och	landsting)	
är	32:89	kronor	för	varje	beskattningsbar	100-lapp.	
Kyrkoavgiften	är	1:45	kronor	för	varje	
beskattningsbar	100-lapp.

Nyckeltal 
(2008 års siffror inom parentes)

Skola och barnomsorg
Bruttokostnad	per	elev/barn:
Grundskola	 	 	 	 94.300	kronor	
(90.600)
Skolbarnomsorg	 	 	 51.000	kronor	
(52.300)
Förskoleverksamhet	0-5	år	 														101.100	kro-
nor	(99.500)
Kulturskola	 	 	 	 12.700	kronor	
(12.400)

Individ- och familjeomsorg
Antal	hushåll	med	socialbidrag	 	 150	st	(130)
Genomsnittlig	beroendetid	av
socialbidrag	 	 	 	 4	månader	(4)
Genomsnittlig	kostnad	per	hushåll	 20.000	kronor	
(17.000)

Äldreomsorg
Nettokostnad	per	vårddygn
-	Hemgården	 	 	 1.451	kronor	(	936)
-	Klockarbergsgården	 	 1.489	kronor	(1.416)
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Vatten- och avloppsavgifter inkl. moms
Bostäder fast taxa 
småhus,	avgift	per	år	 	 6.721	kronor	
småhus	enbart	vatten,	avgift	per	år	 2.844	kronor	
småhus	enbart	avlopp,	avgift	per	år	 4.168	kronor	
småhus	som	står	tomt,	avgift	per	år	 3.405	kronor	
flerfamiljshus, avgift per lägenhet 4.514 kronor

Industrier m m 
1	och	2	enheter,	fast	avgift	per	år	 3.708	kronor	per	enhet	
3 och flera enheter, fast avgift per år 2.540 kronor per enhet	
förbrukningsavgift		 	 23:40	kr	per	kbm	vatten

Slamtömningsavgifter inkl. moms
Vid	kampanjtömning	för	permanentboende:	
per	brunn	<	3	kbm	och	tömningstillfälle	 804	kronor	
>	3	kbm	brunn	tillägg	per	kbm	 	 216	kronor

Vid	budning	debiteras	mottagning	och	administration	samt	
tömningsavgift	enligt	faktura	från	entreprenören:	
behandling	i	reningsverk	per	kbm	 	 90	kronor	
administration	per	debitering	 	 63	kronor

Latrintömningsavgift inkl. moms 
Hämtning	per	kärl		 	 	 169	kronor

Barnomsorgsavgifter
Taxan	är	en	procentuell	del	av	den	sammanlagda	inkomsten	per	
hushåll	med	ett	maxbelopp	(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

Kulturskoleavgifter 
Terminsavgifter	för	barn	och	ungdomar	i	åldern	5	till	20	år:

bild	och	form	 	 300	kronor	
dans	 	 	 	 300	kronor	
teater	 	 	 	 300	kronor	
musik	t	o	m	klass	2	 300	kronor	inkl.	instrumenthyra	
musik	i	klass	3	 	 600	kronor	inkl.	instrumenthyra	
musik	från	klass	4		 600	kronor	exkl.	instrumenthyra	
gruppspel/orkesterspel	 300	kronor,	kostnadsfritt	för	den	
som	deltar	i	musikkurs	
musikteori	 	 300	kronor	
musik	och	data	 	 600	kronor	
körsång	 	 	 kostnadsfritt	

Vuxenundervisning	ges	mot	full	kostnadstäckning

TAXOR 2009

Hämtning varannan vecka:

Hemkompostering 
Restavfall (grönt kärl)
120-130	l	 841	kr
160-190	l	 876	kr
210-240	l	 1084kr
300-400	l	 1268	kr
600	l	 	 	 2661	kr
	
Källsortering
Komposterbart avfall (brunt kärl)
120-130	l	 299	kr
190-240	l	 544	kr
Restavfall (grönt kärl)
120-130	l	 841	kr
160-190	l	 876	kr
210-240	l	 1084kr
300-400	l	 1268	kr
600	l	 	 	 2661kr

Hämtning av hushållsavfall inkl. moms
Fast	avgift	per	år	utöver	hämtningsavgift	
Hushåll i flerbostadshus: 683 kr per hushåll och år	
Hushåll	i	småhus:		 876	kr	per	hushåll	och	år	
Övriga	verksamheter:	 876	kr	per	kärl	och	år

Hämtning en gång per månad

Hemkompostering
Restavfall (grönt kärl)
673	kr																											
700	kr						
868	kr																											
1014	kr	
2128	kr

Källsortering
Komposterbart (14 dagarstömning)
299	kr
544	kr
Restavfall (månadstömning)
673	kr
700	kr
868	kr
1014	kr
2128	kr

Sophämtning

Osorterat avfall (grönt kärl)
(14 dagars tömning)
120-130	l	 2224	kr
160-190	l	 2513	kr
210-240	l	 2719	kr
300-400	l	 3071	kr
600	l	 4151	kr

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

Fritidshus
För	hämtning	från	fritidshus	utgår	per	
månad	en	avgift	som	motsvarar	en	åtton-
del	av	årsavgiften	och	hämtningsavgif-
ten.	Avgift	tas	ut	för	fem	månader	per	år.

Automatisk hämtning med 
sidlastare där abonnenten 
ställer fram behållaren
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Vill er förening ha fler unga aktiva 
medlemmar?
Upplever ni att det är ett problem 
med transportmöjligheter för unga 
människor i kommunen?

Här är något för er
Under	våren	ska	vi	bedriva	ett	försöksprojekt	som	
kallas	Föreningstransporten.	Det	går	till	så	att	under	
en	kväll	i	veckan	så	kommer	en	buss	att	gå	runt	i	
kommunen	och	släppa	av	unga	vid	olika	föreningar.	
Några	timmar	senare	kommer	bussen	tillbaka	och	
hämtar	upp	och	kör	hem	ungdomarna.

Bakgrunden	till	denna	tanke	var	att	vi	under	ungdoms-
mässan pratade med flera föreningar kring ungdomsak-
tiviteter	i	kommunen.	Flera	sa	att	det	fanns	ett	problem	
för	unga	att	ta	sig	till	aktiviteter,	både	i	och	utanför	
centralorten.	Vi	konstaterade	att	transporter	på	eftermid-
dag	och	kvällstid	är	en	centralfråga	för	föreningar	och	
andra	som	arrangerar	ungdomsaktiviteter	i	kommunen.	
Om	projektet	faller	väl	ut	hoppas	vi	kunna	utöka	och	
permanenta	bussen	till	hösten.	

Vi behöver er medverkan
Om	er	förening/organisation	är	intresserad	av	detta	så	
kontakta	mig	via	telefon	eller	mail.	Alla	som	vill	vara	
med	och	få	en	buss	till	och	från	er	verksamhet	får	betala	
1000	kr	för	hela	våren.	Tillsammans	bestämmer	vi	
dag	och	tid	för	transporten.	Vi	behöver	minst	vara	10	
föreningar/organisationer	för	att	vi	skall	kunna	starta	
projektet. Om intresse finns så startar vi månadsskiftet 
januari-februari	2009.

Kom till Bergslagens folkhögskola tors-
dagen den 15 januari kl 19.00 och var 
med och utforma detta projekt. 

Hjälp	gärna	till	att	sprida	detta	meddelande	vidare.

Med	vänlig	hälsning

Annika	Hedberg	projektledare
Bergslagens	folkhögskola
Helmers	stig	1,	739	92	Skinnskatteberg
073-08	47671
annika.hedberg.vfhsk@folkbildning.net

Evenemang på 
Kulturhuset Korpen 
i januari

Söndag 18 januari kl 18.00	

BIOPREMIÄR!
Äntligen	bio	i	Korpen!	Nu	är	priserna	satta.	
Medlemskap i Skinnskattebergs filmförening 
kostar	för	vuxna	300:-/år.	
Då får du se minst 10 filmer/år. Barn/ungdom t.o.m. 
årskurs	9	i	grundskolan	betalar	bara	100:-/år	och	kan	
också se minst 10 filmer. Medlemskapet löper från 
januari-december	så	det	är	smartast	att	skaffa	kortet	
på	en	gång.	Köp	kortet	på	biblioteketeller	på	Korpen	
vid visningarna. Information om aktuella filmer finns 
i	Kulturhuset	Korpen	och	på		www.biokorpen.se	och	
www.kultera.se.	Välkommen!	Du	missar	väl	inte	
premiären???

Arr: Skinnskattebergs filmförening

Lördag den 24 januari kl 19.00 

Digitalopera ”Orfeus och Eury-
dike - PREMIÄR!
Glucks	barockopera	i	direktsändning	från	Metro-
politan	i	New	York!	
Biljett	till	digitaloperan	bokas/köps	på	Biblioteket	el-
ler	på	Korpen	en	timme	före	föreställningen	och	ingår	
inte	i	Filmföreningens	medlemskap.	Pris:	160:-/opera.	
Du	som	vill	veta	mer	kan	gå	in	på	Folkets	Hus	och	
Parkers	hemsida,	www.fhr.se	och	läsa	om	operorna	
som	sänds	under	våren.

Arr:	Skinnskattebergs	kammarmusikförening

Lördag 31 januari kl. 15.00  

Familjeteater: ”Dollans dagis” 
med Dockteatern Tittut.
Dockteaterföreställning	för	2-4-åringar	med	
Dockteatern	Tittut,	prisbelönad	som	”Bästa	barn-
teater	2007”	av	Sv.	Teaterkritikers	förening.
Pris:	barn	25	kr,	vuxen	i	barns	sällskap	25	kr,	vuxen	
60	kr.	Biljetter	säljs/bokas	på	biblioteket	(tel.	45138).	
Begränsat	antal	biljetter.

Arr:	Skinnskattebergs	teaterförening	
med	stöd	av	Ett	kulturliv	för	alla	i		
Skinnskatteberg,	Riksteatern		
Västmanland,	Svenska	Kyrkan	och	ABF.
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Idag har Olympicaskolan 37 elever inom skolår F-6. Under vårterminen 
kommer vi varje månad att påminna dig som läsare om vår existens därför…..

att…vi fi nns i Riddarhyttan med naturen inpå knuten!
att…vi erbjuder små klasser med högst 15-16 elever/klass. Alla blir sedda!
att…vi har en profi l som sätter fokus på gott beteende samt lek och rörelse!
att…om vi ökar med drygt tiotalet elever kan vi erbjuda transporthjälp från Skinnskatteberg.

I januari/februari inbjuder vi till…
• Föräldramöte för nuvarande förskole- (dagis)barn. Kallelse kommer!
• Föräldramöte för höstens f-klassbarn. Informationsbrev med förfrågan och kallelse kommer!
• Föreningsträff för bygdens föreningsliv. Vi har lokaler att låna/hyra ut till symbolisk 
 kostnad alt. byte av tjänster. Riktad inbjudan kommer!
• ÖPPET HUS!!!...i februari. Se kommande annonsering i 0222:an

Olympicaskolan                Vid frågor kontakta rektor Peter Lidholm, 076-7641760

Välkommen till

Åsas Hudvård
Auktoriserad,  Cidesco diplomerad

hudterapeut

Centralvägen 5, Skinnskatteberg
Under samma tak som 
HÄLSA OCH FLÄRD

Ansiktsbehandlingar
Färgning av fransar och bryn,

ögonbrynsplockning
Manikyr, Fotvård, Vaxning

Försäljning av presentkort

Öppettider:
Tisdag-fredag 12-18

eller enligt överenskommelse

För info och bokning:
Åsa Berglund
076-161 88 49

NAMNTÄVLING!

Skinnskattebergs Sportklubb 
utlyser en namntävling av nya 
Fotbollshallen – En hall för alla. 
Namnet bör ha en anknytning till 
orten Skinnskatteberg.

Skicka in ditt förslag via e-post till 
styrelsen som tillika är enhällig jury: 
gitte.parkatti@smsk.slu.se 
eller brevledes: 
SSK, Bergslagsvägen 41, 
7�� �1 Skinnskatteberg. 

Vi vill ha ditt förslag senast den 
1� januari �00�. Pris till vinnaren är 
presentkort på Runes Sport på 1 000 kr!
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Du behövs för att ge 
valfrihet och rättvisa 
för barnfamiljer i 
Skinnskatteberg

Ring Lars Carnbrand 
på 0222-300 72

BLI MEDLEM NU

Terminsstarter i församlingen

Babypaket	

S:t Davidsgården 
9/1 kl. 10.00-12.00

Tillverkning av 
babypaket till nyblivna 

mödrar i Angola.

Bibliska 
fi gurer	

S:t Davidsgården 
21/1 kl. 19.00-21.00 

Studiecirkeln där 
man tillverkar 
bibliska fi gurer 

Ledare: Lisbet Kjellin

Korsdrag

S:t Davidsgården 
21/1 kl. 13.00

Allsång med stort A
Vi sjunger tillsammans

med Susanne Bågenfelt
Och Glädjekören

Se terminens hela program i 
februarinumret av 0222:an

www.svenskakyrkan.se/skinnskatteberg
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Svenska kyrkans kalendarium januari 2009
Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo

Söndag	4	jan.	 kl.	11.00	 Gudstjänst	i	S:t	Davidsgården,	Skinnskatteberg.	Marie	Blommé

Tisdag		6	jan.	 kl.	11.00	 Från	advent	till	trettondedag,	Gudstjänst	i	Gunnilbo	kyrka.
	 			 	 	 Hans	Eric	Johansson

Söndag	11	jan.	 kl.	11.00	 Söndagsmässa	i	Skinnskattebergs	kyrka.	Hans	Eric	Johansson.

Söndag	11	jan.	 kl.	18.00	 Musikgudstjänst.	Julavslutning	i	Heds	kyrka	med	Hedkören	och	solister
	 	 	 		 under	ledning	av	Susanne	Bågenfelt.	Präst:	Pia	Luotomäki.	

Måndag 12 jan. kl. 19.00 Studiecirkel. Tillverkning av bibliska fi gurer. S:t Davidsgården, Skbg.

Torsdag	15	jan.	 kl.	14.00	 Andakt	på	Hemgården.	Skinnskatteberg.	Marie	Blommé.

Söndag	18	jan.	 kl.	11.00	 Söndagsmässa	i	Skinnskattebergs	kyrka.	Marie	Blommé.

 18 jan kl. 14.00 Sverigefi nsk mässa, Suomenkielinen jumalanpalveus, Skinnskattebergin
	 	 	 	 kirkossa,	Paavo	Collin	

Onsdag	21	jan.	 kl.	13.00	 Korsdrag	i	S:t	Davidsgården.	Skinnskatteberg	Allsång	med	stort	A,
	 	 	 	 vi	sjunger	tillsammans	med	Susanne	Bågenfelt	och	Glädjekören.	
	 	 	 	 (För	terminens	övriga	program	se	februarinumret	av	0222:an.)

Torsdag	22	jan.	 kl.	18.00	 Veckomässa	i	Skinnskattebergs	kyrka.	Marie	Blommé.

Söndag	25	jan.	 kl.	11.00	 Söndagsmässa	i	Skinnskattebergs	kyrka.	Hans	Eric	Johansson.

Tisdag	27	jan.	 kl.	10.00	 -	18.00	Kyrkan	öppen	för	ljuständning	på	dagen	till	minnet	av	
	 	 	 	 förintelsens	offer.

Tisdag	27	jan.	 kl.	16.00	 Veckomässa	i	Skinnskattebergs	kyrka.	Hans	Eric	Johansson.

Torsdag	29	jan.	 kl.	10.30	 Andakt	på	Klockarbergsgården,	Skinnskatteberg.	Lisbet	Kjellin.

Söndag	1	feb.	 kl.	11.00	 Söndagsmässa	i	S:t	Davidsgården,	Skinnskatteberg.	
	 	 	 	 Hans	Eric	Johansson.
	

Se även information om fl er evenemang och verksamheter i lokaltidningarnas dagboksspalter.

TACK!
Till alla er som köpte lotter 

och bjöd på varor under våra 
två syföreningsauktioner 

i församlingen.

Förtjänsten blev: 
21.900 kr i Hed 

22.000 kr i 
Skinnskatteberg

Tisdag 27 januari
Minnesdagen för förintelsens offer.
Några bilder som påminner 
oss om Historien

Öppet hela dagen 10-18
Skinnskattebergs kyrka

Gå dit, tänd ett ljus till minnet.

Kort mässa kl. 16.00

Rättvisemärkt

Vi säljer rättvisemärkta 
produkter hos oss. Varierat 
sortiment från choklad till 
smycken. Välkommen om 

du vill handla rättvist.

Försäljning sker på 
Pastorsexpeditionen och 

på S:t Davidsgården.
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marklägenheter med sjöutsikt!

Slaggvägen 1-9 i Skinnskatteberg
2 - 4 rum och kök

Gör intresseanmälan 
till Rikard Söderström,
telefon 073-633 36 00

Kommunstyrelsen 
sammanträder

Tisdagen	den	27	januari	2009	
Kommunhuset	

Tid	meddelas	senare

Ärendelista	publiceras	på	
www.skinnskatteberg.se	

ca	1	vecka	innan	sammanträdet.

Välkomna!

Skinnskattebergs kommun

i Bysala Hembygdsgård

lördagen den 10  januari kl 14.00

Dans & Lekar 
Kaffeservering

alla varmt välkomna!

Julfest 

LOVÉN ROLÉN SJUKGYMNASTIK
	
Remissfriheten	fortsätter,	100	kronor	el.frikort.	Vi	utökar	
vår	service	med:

*	Rehabiliteringsträning	under	ledning	i	bra	träningslokal		
			efter	ex.vis	operation	eller	skada.	
*	Behandling	av	ryggskott,	nackspärr,	tennisarmbåge,								
			axel,	handskada	m.m.	
*	Nu	har	vi	även	stötvågsbehandling!

Vi	önskar	alla	en	riktigt	trevlig	och	god	helg!

Teltid (säkrast): Mån-Fre 7.30-8.00  0222-106 57 
Lena 070-728 7238, Leif  070-441 2743

Lena, Leif och Petra

Kommun-
styrelsen

27 januari
3 mars
14 april
19 maj
8 september
6 oktober
3+23 november

Sammanträdestider 
våren 2009

Kommun-
fullmäktige
 
17 februari
7 april
9 juni
29 september
24 november
15 december


