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Aktuellt för Skinnskattebergs kommun - 
Årgång 26 Nr 1, Januari 2010

Kommunens nya logotyp!
Inför sommaren 2009 fick Skinnskattebergs kommun en ny logotyp. 
I logotypen är kommunnamnet och vapnet sammansatt tillsammans 
med ett grafiskt element – ”vågen”. 

Vågen ska symbolisera Skinnskattebergs kommuns landskap 
med berg, skogar och mycket vatten men även en positiv  
riktning – framåt/uppåt.
Logotypen ska ersätta det ordinarie kommunvapnet med tillhörande 
text. Införandet kommer att ske stegvis i kommunens verksamheter så 
att det inte uppstår några onödiga kostnader. 

Den gör sig ju allra bäst i färg, som här på denna sidan. 0222:an görs 
ju normalt i svartvitt så detta färgomslag är en engångsföreteelse bara 
för att alla ska få se hur fin den är i färg!  

Kommunstyrelsen	
sammanträder

Måndagen den 26 januari 
13.15 i Kommunhuset
Ärendelista publiceras på  
www.skinnskatteberg.se 

ca 1 vecka innan sammanträdet.

Välkomna!

Ur detta nummer: 
* Sophämtningsschema sid. 6-7 
* Från biblioteket  sid. 11 
* Vad är POSOM? sid. 12 
* Tankar inför 2010 sid. 13 
* Bugg eller Yoga? sid. 14 
* Elevprogram för våren sid. 15 
* Döp vår nya skola sid. 20

Dialog
	 	 											med	politiker	i	kommunledningen!

Under våren kommer du som medborgare vid fem tillfällen att  
inbjudas till samtal med kommunens politiska ledning!

Du får då möjlighet att komma med synpunkter, funderingar,  
frågor, kritik och uppmuntran!

Frågor vid första tillfället: Barnomsorg, Utbildning, Kultur.

Plats:	Albinssons	konditori	
Dag:	Torsdagen	den	21	januari	
Tid:	kl	16-18
Du möter 
Stig Johansson & Seija Ojala 
Ordförande resp vice ordf i Utbildning och Kulturutskottet, samt 
Lars Andersson, Ordförande i Kommunstyrelsen.

Vi	bjuder	på	fika!	Välkomna!
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Föreläsningsdagar i Skinnskatteberg vårterminen 2010 
                                                                
28 Januari
Gunilla Hammar Säfström : Att vända en klass
Gunilla Hammar Säfström är svenskläraren från TV-dokumentärserien Klass 9 A. Hon 
har arbetat i svenska skolor i Mellanöstern i många år och nu senast sju år vid Swedish 
School in London. Som lärare har hon arbetat på alla stadier och dessutom undervisat 
på allt från kvinnofängelset Hinseberg till Londonbörsen, där hon utbildade mäklare. I 
Klass 9 A undervisade hon i Svenska, Livskunskap och Bildkunskap  - det mest krävan-
de och roliga hon någonsin gjort!
 
                                            
25 februari 
Fredrik Svensson : Att förändra en skola
Fd rektor i Botkyrka, entreprenör i IT-branschen, officer i Armén.
"Förnyare av Svenskt Arbetsliv 2004" och "Årets Stockholmare" 2005.
Jobbar nu med nätverket Rektorsakademien (www.rektorsakademien.se)  
Fredriks senaste bok ”Tänk om ” släpptes i december.
                                                   
25 Mars
Tomas Danielsson: Att klara stressen i skolan
Tomas ligger bakom begrepp som tokstress, vaccinationer mot stress, stresshypo-
kondri, nu även stressagilty samt mycket annat. Han har som föreläsare och expert i 
stressfrågor blivit känd för svenska folket som Stressdoktorn från Örebro.

29 April
Igor Ardoris: Livet är hur vi upplever att livet är. 
Med målande metaforer och fängslande engagemang får Igor både barn 
och vuxna att engageras i budskapen från konceptet SjälFörsvar. Igor är 
känd från TV-serien klass 9 A. och som framgångsrik coach och förelä-
sare

27 Maj                                                    
Leena Berglund: Hur har det gått med utvecklingsarbetet
Kommunchefen och ordföranden i Styrgruppen Leena Berglund sammanfattar, analyserar och utvärderar 
utvecklingsprocessen med utgångspunkt i vårens föreläsningar.

 Kl. 15.00-18.00      Skolans personal
            Kl. 18.00-19.30      Föräldrar och allmänhet

Plats: Korpen 
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Skolans matsedel vecka 2-5

Vecka 2
Måndag: Liten Kycklingklubba sås & ris.
Tisdag: Köttbullar sås grönsaker & potatis.
Onsdag: Fiskett av torsk örtsås & potatis.
Torsdag: Ärtsoppa & pannkaka.
Fredag: Köttgryta med ris.

Vecka 3
Måndag: Cevapcici med tomat sås & ris.
Tisdag: Potatisbullar/Blodpudding.
Onsdag: Ugnsstekt lax dillsås & potatis.
Torsdag: Korvstroganoff & ris.
Fredag: Köttfärsgratäng.

Vecka 4
Måndag: Pasta med skinksås.
Tisdag: Biff ala Lindström sås grönsaker & potatis.
Onsdag: Fiskgratäng & potatis.
Torsdag: Köttfärs soppa & Pannkaka.
Fredag: Kassler & potatisgratäng.

Vecka 5
Måndag: Hot dogs & Makaroner.
Tisdag: Lasses färs biff sås & potatis.
Onsdag: Spröd bakad guldlax remouladsås & potatis.
Torsdag: Kyckling nuggets söt-sur sås & ris.
Fredag: Spaghetti & köttfärssås.

	
0222:ans	redaktion:

Redaktör:  Anders Pettersson 
Redaktionsråd: Marie Wennerström,     
                          Marlene Carlsson   

Adress:  0222:an, Box 101 
  739 22 Skinnskatteberg 
tfn:  0222 / 450 05 
fax:  0222 / 411 92 
e-post:   0222@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. 
Redaktionen ansvarar inte för material som inte beställts.

Nästa	manusstopp:  Den 12 januari
Utgivningsdatum:  Den 1 februari

HEALING OCH PRIVATSITTNINGAR
Utbildad av Terry Evans, ring för mer info. 

0705436469 Malin

Centralskolan ger ett stort tack för 
sponsringen av vår Nobelfest till:

Setra trävaror
Bosses Grill

Färna Herrgårdsbod
Kyrkan

Lärarförbundet
Systemair AB

Östmarks bildemontering och service AB
SWEDBANK
Galleri Astley

Restaurant Station
Brukshotellet

Edithas
Janssons El

Pizzeria Amore
Strids Däck

Karmansbo buss AB
Kjellins El

Vattenskydd Färna vattentäkt
Som ett led i att långsiktigt säkerställa dricksvat-
tenförsörjningen har Skinnskattebergs kommun 
upprättat ett utkast till skyddsområde med tillhörande 
skyddsföreskrifter för en ny vattentäkt i Färna. 

För att bereda allmänhet, fastighetsägare och verk-
samhetsutövare inom området möjlighet att komma 
med synpunkter finns informationsmaterial utställt 
i foajén till Skinnskattebergs kommunhus. Där kan 
också kopior på utkast till skyddsområde och skydds-
föreskrifter hämtas. Utkastet finns även tillgängligt 
på kommunens hemsida www.skinnskatteberg.se  
Utställningen pågår till och med den 31:a januari 
2010. 

Skriftliga synpunkter kan lämnas på särskild blankett 
som finns vid utställningen och som nedladdningsbar 
fil på kommunens hemsida. Synpunkter skall vara 
Skinnskattebergs kommun tillhanda senast måndag 
den 1 februari 2010.
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Aktivitetskalender
 Januari

6	 I	skenet	från	stjärnan
Gudstjänst i Gunnilbo kyrka kl. 18.00
8-9	 Mellandaxcupen i innebandy
Sporthallen Skinnskatteberg. 
Sista anmälningsdatum 091220. 
Arr. Knäppmora AIK
9	 Opera:	Rosenkavaljeren
av Strauss. Direkt från The Met i New York
På Korpen. kl. 19.00 Biljetter bokas på biblioteket.
9	 Julfest	i Bysala Hembygdsgård
Dans, lekar och kaffeservering kl. 14.00
10	 Julen	dansas	ut
kl. 14.00 i Folkets Park
10	 Film	på	Korpen	kl.	15.00
Från 11år. se www.biokorpen.se för mer info.
10	 Film	på	Korpen	kl.	18.00
Från 15 år. se www.biokorpen.se för mer info.
13	 Alliansens	lokal	hålls	öppen
Kom och delge oss dina idéer. kl. 10-13
13	 Buggkurs	kl	18.00	Folkets	Park
13	 Onsdagsfilmen	kl.	19.30
se www.biokorpen.se för mer info.
16	 Introduktionsdag	i	Yoga
Gamla och nya deltagare är välkomna. Vi tränar 
grunderna till Iyengaryoga som ökar vår kropps-
medvetenhet och vårt välbefinnande.  
Ledare: Isabelle, kostnad: 400:- Plats: Korpen
16	 Opera:	Carmen	av	Bizet
Direkt från The Met i New York
På Korpen kl. 19.00. Biljetter bokas på biblioteket.
17	 Grannsamverkan
kl. 11.00 Hedgården i Hed
18	 Folkpartiet	har	månadsmöte
kl. 18.30 Hedgården, Hed
20	 Alliansens	lokal	hålls	öppen
Kom och delge oss dina idéer. Kl. 10-13
20 Årets	första	Korsdrag
kl. 13.00 St. Davidsgården. Vilstaveteranerna un-
derhåller. Blandade låtar av bl. a Owe Thörnqvist, 
Evert Taube och Tore Skogman. 
Kaffeservering. Välkomna!
20	 Buggkurs	kl	18.00	Folkets	Park

21	 Dialog	med	politiker	i	kommunledningen
Albinssons konditori kl. 16-18. Under våren kom-
mer du som medborgare vid fem tillfällen att inbju-
das till samtal med kommunens politiska ledning!
Du får då möjlighet att komma med synpunkter, 
funderingar, frågor, kritik och uppmuntran!
24	 Alliansmöte
kl. 17.00 i St. Davidsgården. Medlemmar och sym-
patisörer varmt välkomna att delta i våra arbets-
grupper.
24	 Film	på	Korpen	kl.	18.00
Från 15 år. se www.biokorpen.se för mer info.
26	 Kommunstyrelsen	sammanträder
i Röda Rummet, Kommunhuset. kl. 13.15
27	 Alliansens	lokal	hålls	öppen
Kom och delge oss dina idéer. kl. 10-13
27	 Buggkurs	kl	18.00	Folkets	Park
28	 Diskussionskväll
Alla hembygdsföreningar inbjuds till diskussions-
kväll om vi kan göra mer i Leader Bergslagen. Vi 
ska också prata om möjligheten att återuppliva det 
lokala Bygderådet. Det finns säkert tankar och idéer 
som kan utvecklas. Anmäl gärna att ni kommer så 
vi kan beräkna smörgåsåtgången! Välkommen!
Barbro Fischerström verksamhetsledare i Leader 
Bergslagen tel. 0222-45088
Agneta Helleday vice ordförande i Leader Bergsla-
gen tel. 0222-30138
Marlène Carlsson Skbg. kommun och suppleant i 
Leader Bergslagen tel. 0222-45045
29	 Föreläsning:	Gunilla	Hammar	Säfström:		
	 Att	vända	en	klass
Gunilla Hammar Säfström är svenskläraren från 
TV-dokumentärserien Klass 9 A. Hon har arbetat 
i svenska skolor i Mellanöstern i många år och nu 
senast sju år vid Swedish School in London. Som 
lärare har hon arbetat på alla stadier och dessutom 
undervisat på allt från kvinnofängelset Hinseberg 
till Londonbörsen, där hon utbildade mäklare. I 
Klass 9 A undervisade hon i Svenska, Livskunskap 
och Bildkunskap  - det mest krävande och roliga 
hon någonsin gjort!
Föräldrar och allmänhet är välkomna.
30	 Loppis	i	Folkets	Park.	kl.	9-13
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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 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.

Vi	öppnar	igen	efter	jul,	tisdag	den	12	Januari.

Nya	öppettider:

Tisdagar 9.30 - 16.00

Torsdagar 9.30 - 16.00

Välkomna	tfn	450	55	

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

Ny klassiker väntar

Skinnskattebergsklassikern fortsätter 2010 med ännu en klass. Förutom utmaning och motion 
tillkommer mini.
Det är ett så kort alternativ så i stort sett alla kan deltaga från barn till åldringar och knipa det åtråvärda 
diplomet efter tre genomförda grenar.
Första gren är längdskidor söndagen den 7 februari, Utmaning åker 21 km, motion 6 km och mini 1,5 km. 
Startavgiften för hela klassikern är 50 kronor.
I maj genomförs cykelmomentet och det blir 38 km, 8 km respektive 3 km. Klassikern avslutas i augusti 

med löpning över 8,5 km, 3 km respektive 1,5 km. Vi återkommer med datum 
för cykel och löpning i ett senare nummer.
Det är alltså dags att börja träna för att lättare klara av de 
olika grenarna. Syftet med klassikern är att få flera 
kommunbor att motionera kontinuerligt.

Kommunens	livsstilsgrupp

Inbjudan!

Intresserade	personer	från	alla
hembygdsföreningar	inbjuds	till	träff	på	
Bysala	bygdegård	den	28	januari	kl.	18:00.			                                

Meningen med mötet är att diskutera hur vi ska 
kunna göra fler projekt inom Leader Bergslagen 
och om det finns intresse  för att återuppliva det 
lokala Bygderådet..

Vi	som	bjuder	in	är:
Barbro Fischerström, verksamhetsledare i
Leader Bergslagen, 
Agneta Helleday, vice ordförande i 
Leader Bergslagen och 
Marlène Carlsson,  Skinnskattebergs kommun 
och suppleant i Leader Bergslagen.

Det är bra om ni funderar i förväg på om ni har 
någon intressant idé som ni vill dela med er av.
Vi blir glada om ni anmäler till någon av oss att 
ni kommer så vi kan beräkna antalet smörgåsar.

Välkommen!
Barbro 0222-45088    Marlène 0222-45045 

    Agneta 0222-30138
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Sophämtningsschema 2010

Tömningsveckor för dem som har månadshämtning. Schema	fr.o.m.	februari	2010.

Varje månad        Varje månad        Varannan månad             Varannan månad
Jämna veckor       Ojämna veckor         Jämna veckor                  Ojämna veckor
8 7 8 7
12 11 16 15 
16 15 24 23
20 19 32 31
24 23 40 39
28 27 48 47 
32 31   
36 35
40 39
44 43
48 47
52 51

Vid jul och nyår kan det bli ändrade dagar för sophämtning, meddelanden kommer i lokal-
tidningarna och Vafabs hemsida: www.vafabmiljo.se
År 2009 bestod av 53 veckor, detta medför att den som haft soptömning jämn vecka kommer att 
automatiskt under 2010 till ojämn vecka och den som haft ojämn vecka får hämtning under jämna 
veckor. 

Sophämtningen har inte ändrats utan det har med antalet veckor som finns på ett år, vanligtvis är det ju 52 
veckor. Detta sker med 4-5 års intervall. Nästa gång detta sker är år 2015.

Haft 2009 Jämn vecka = 2010 Ojämn vecka
Haft 2009 Ojämn vecka = 2010 Jämn vecka

Förklaring till detta fenomen hittade jag på Internet: 
1972 bestämdes som internationell standard (ISO 8601) att veckans första dag skulle vara måndag. Likaså 
standardiserades sättet att numrera veckorna inom ett år på så sätt att vecka 1 är den första veckan på året som 
innehåller minst 4 av årets dagar, eller uttryckt på ett annat sätt, att den vecka som innehåller den första torsdagen 
på året är vecka 1, eller också att vecka 1 är veckan där 4 januari ligger. Denna standard medför att vissa år kan 
innehålla 53 veckor vilket inte förekom tidigare. Detta infaller, om 
veckan efter vecka 52 inte uppfyller ”kraven” för vecka 1 så att säga. 
Detta är också för att veckoräkningen inte skall hamna i otakt med året. 
Nästa gång det sker är år 2015.

Information om strandnära byggande
En ny strandskyddslag gäller från 1 juli -09. Den nya lagen underlättar i viss del för 
kommunerna att bevilja strandnära byggande. 

Skinnskattebergs kommun vill gärna få in synpunkter från allmänheten om områden som är  
intressanta för byggnation av fritids- eller permanentboende. 

Önskemålen ska utgöra underlag för den nya översiktsplanen.

Synpunkter	lämnas	till	Miljö-	och	byggnadsnämnden		Michael	Zerai	Tfn.	0222-45127
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Sophämtning, 
Jämn vecka  2010

Måndag
Taxi Skbg, Fagerstav. 11-13, Stationen, Bosses 
Grill, Brand-stationen, Centralskolan, Bårestads-
kiosken, Hemgården + Kök, Solrosen, Sotvre-
ten, Ö. Ringvägen, Central-vägen, Sotvrets-
gården, Klockarbergsgården, Centrumvägen 
(VS- Hus), Centrumhuset, Shell, Haggården, 
Villavägen, Bergstigen, Björkstigen, Folkhög-
skolan, Masbo IP, El-Jansson, Telia, TM Bil och 
Motor, Samhall, Q-Star, EBM Papst AB, Skinn-
skattebergs Bilplåt, Färna, Karmansbo Herrgård. 
Fagerstavägen 8.

Tisdag
Del av Masbo, (se även Torsdag). 

Onsdag	
Fd Arbetscentrum vid Riddarhyttevägen, Björk-
liden, Kärrgeten, Bäcka, Älgtorpet, Bäckegru-
van, IP,  P-hem RHN, Samhället RHN, Nedre- o 
Övre Källfallet, Fors Gård, Forsen, Kallmora, 
Aronsberg, Ställberget, Uggelforsen, Lerkulan, 
Björkviken.

Torsdag	
Läkarvillan, Smedstigen, Skogsmästarskolan, 
Prästgärdet, Kommunhuset, Vårdcentralen, 
Skolvägen 6, Hemgården + Kök, Klockarbergs-
gården, Konsum, ICA, Posten, Haggården, 
Vätterbo, Brukshotellet, Folkhögskolan samt 
kompostfraktionen. Släntvägen,
Klockarberget 13 + 7-11, Centralskolan. Masbo 
= Asp-, Lärk-, Furu- och Videvägen. Borntorpet, 
Strids Däck. Gattjärnsvägen.

Fredag	
Vätterskoga (gården), Piltorpet, Sillbo, Norr-
tulinge, Norrströmstorp, Sundsbron, Gottland, 
Östanfors, Snarhem, Nyängen, Slottet, Utters-
berg, Svartbäcken, Brahegård, Grisnäs, Lag-
garbo.

Sophämtning, 
 Ojämn vecka  2010

Måndag	
Taxi SKBG, Dala Finmekanik, Bosses Grill, 
Sotvreten, Sotvrets- gården, Centralskolan, 
Klockarbergsgården, Hemgården + Kök, Sol-
rosen, Centralvägen (Verner Anderssons hus) 
+ Centrum- huset, Shell, Haggården, TM Bil 
och Motor, Samhall, Folkhög-skolan, Masbo IP, 
Solmyra till Grisbo, Holmsbovallen, Holmen, 
Tomasbo  Finngatan, Västanhed, Sundet (Söd-
ra). Lill- och Storängen, Lillsjö Gård. Anders-
gården (utanför Färna mot Sol- myra. 

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

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

Torsdag	
Läkarvillan, Smedstigen, Skogsmästarskolan, 
Kommunkontor, Vårdcentralen, Centralskolan, 
Skolvägen 6, Klockarberget 13 + 7-11, Hem-
gården + Kök, Släntvägen, Klockarbergsgården, 
Konsum, ICA, Posten, Haggården, Vätterbo, 
Folkhögskolan, Bysala, Donmora, Krampen, 
Enebytorp.

Fredag	
Bockhammar, Eriksbo, Bussbyn, Naddebo, 
Stjärnvik, Rönningen, Tarmansbo, Norbyn, 
Erlandsbo, Kedjebo, Lorenstorp, Gunnilbo, Öst-
erbo, Vreten, Västerflena, Knäppmora, Staffas, 
Österflena.
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SKINNSKATTEBERGS KOMMUNS BUDGET 2010

Kommunfullmäktige fastställde budget för år 2010 den 23 november 2009. 

Kommunens verksamhet består av:

Kommunstyrelsen	med	utskott
Arbetsutskottet 
kommunadministration, näringsliv, information, turism, kollektivtrafik, krisberedskap m m

Tekniska utskottet
mark, fastigheter, bostäder, kommunikationer, vatten och avlopp, avfall, fritidsverksamhet, centralkök, 
lokalvård, räddningstjänst m m

Utbildnings- och kulturutskottet
grundskola, kulturskola, barnomsorg, gymnasieskola i Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU), 
kulturverksamhet och folkbibliotek samt fritidsgård och allaktivitetshus

Vård- och omsorgsutskottet
individ- och familjeomsorg och äldre- och handikappomsorg. 

Miljö- och byggnadsnämnden
miljö- och hälsoskydd, planläggning 

Bruttokostnaderna för den kommunala verksamheten beräknas till 276 miljoner kronor och fördelar sig 
enligt nedan.

Bruttokostnadernas fördelning 2010

Tekniska utskottet
24%

Utbildnings- och 
kulturutskottet

36%

Vård- och 
omsorgsutskottet

31%

Miljö- och 
byggnadsnämnden

1%

KS arbetsutskott
8%

Kommunens intäkter
Består av:
Kommunalskatt  60 %
Generella	statsbidrag
och	utjämningsbidrag 12 %
Avgifter     8 %
Hyror	    11 %
Övriga	intäkter    9 %

Kommunalskatten 2010 är oförändrad 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.

Investeringar
Kommunens investeringar uppgår till 26 miljoner kronor år 2010. 
De största investeringarna är:
Inventarier	till	samtliga	verksamheter  1,7 miljoner kronor
VA-anläggningar                       14,1 ”
Ombyggnad	förvaltningsfastigheter             9,0 ”
Bostadsfastigheter	     0,5 ”
Gator	och	vägar     0,2 ”
Detaljplan      0,3 ”



9

www.skinnskatteberg.se0222:an

Vart går skattepengarna?
100 kronor i skatt till Skinnskattebergs kommun an-
vänds under 2010 på följande sätt:

9:48 kronor till  Kommunstyrelsens	
	 	 	 arbetsutskott
   -central administration
   -näringsliv, information och  
    turism
   -kollektivtrafik
   -krisberedskap

1:61 kronor till  Tekniska	utskottet
   -mark, fastigheter och 
     bostäder
   -vägar, parker och 
      kommunikationer
   -idrotts- och 
      motionsanläggningar
   -fritidsverksamhet och   
     bidrag till föreningar 
    centralkök och lokalvård
     räddningstjänst

43:45 kronor till Utbildnings-	och	
	 	 	 -kulturutskottet
   -grundskola
   -barnomsorg
   -kulturskola
   -gymnasieskola och 
   vuxenutbildning
   -folkbibliotek och 
   kulturverksamhet
   -fritidsgård och 
   allaktivitetshus

32:18 kronor till Vård-	och	
	 	 	 omsorgsutskottet
   -individ- och 
   familjeomsorg
   -omsorgsverksamhet och  
   psykiatri
   -äldre- och 
   handikappomsorg

0:81 kronor till  Miljö-	och	byggnads	 	
	 	 	 nämnden
   -planering, byggnadslov
   -miljö- och hälsoskydd

12:47 kronor till  investeringar	för	all	
	 	 	 kommunal	verksamhet

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

Taxor 2010

Barnomsorgsavgifter

Skinnskattebergs kommun har en taxa som är en 
procentuell del av den sammanlagda 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

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.
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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

Fritidshus
För hämtning från fritidshus 
utgår per månad en avgift 
som motsvarar en åttondel av 
årsavgiften och hämtningsav-
giften. Avgift tas ut för fem 
månader per år.

TAXOR 2010

Vatten-	och	avloppsavgifter	inkl.	moms

Bostäder fast taxa

småhus, avgift per år   6.923 kronor
småhus enbart vatten, avgift per år 2.929 kronor
småhus enbart avlopp, avgift per år 4.293 kronor
småhus som står tomt, avgift per år 3.508 kronor
flerfamiljshus, avgift per lägenhet 4.649 kronor

Industrier	m	m

1 och 2 enheter, fast avgift per år 3.819 kronor  
     per enhet
3 och flera enheter, fast avgift per år 2.616 kronor  
     per enhet

utöver fast avgift utgår förbrukningsavgift  
24:07 kronor per kbm vatten

Slamtömningsavgifter	inkl.	moms

Vid kampanjtömning för permanentboende:

per brunn
 < 3 kbm och tömningstillfälle 820 kronor
> 3 kbm brunn tillägg per kbm 220 kronor

Vid budning debiteras mottagning och administra-
tion samt tömningsavgift enligt faktura från entre-
prenören:

behandling i reningsverk per kbm   91 kronor
administration per debitering    64 kronor

Latrintömningsavgift	inkl.	moms

Hämtning per kärl   169 kronor

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

Hämtning	en	gång	per	månad

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

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
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Hjälp sophämtaren under vintern

• skotta bort snö och sanda vid behov.

• placera kärlet så det inte fryser fast.

• ställ kärlet med handtaget inåt tomten och öpp-
ningen framåt gatan. 

• ställ det gröna kärlet till höger om det bruna

• ställ inte kärlet på gång-, cykel- eller väg-
 banor, det hindrar trafiken. Lyftarmen på sopbi-

len når ca 1,6 meter. 

• ha minst 0,5 meters fritt utrymme runt om och 
mellan kärlen, annars kan kärlen fastna i varan-
dra och omgivningen skadas. 

• ställ fram kärlet senast kl. 07.00 på hämtnings-
dagen.

försök kontrollera att inte innehållet är fast-• 
fruset på hämtningsdagen. Risken är då att 
påsarna sitter kvar i kärlet efter tömning.

För de villahushåll som har sidlastarhämt-
ning av sitt avfall följer här några råd som 
underlättar vid tömning av kärlet under 
vintern.

Vid frågor om sophämtning, kontakta:
Skinnskattebergs kommun, Raili Gustavsson 0222-45135 
eller VafabMiljö, tfn 0221-29483.

Biblioteket informerar

Vi byter ut våra hyllor och kommer därför att 
hålla stängt	20/1	-		27/1. Vi hoppas hinna 
klart under dessa 6 dagar men ber om överse-
ende om det inte blir så. 
Det betyder också att vi inte kan hålla samma 
service och utbud under de närmaste dagarna 
före och efter.
Under tiden 1/2 - 12/2 kommer vi att sälja ut 
vårt gamla hyllsystem till förmånliga priser. 
20:-/gavel och 10:-/hyllplan

From	4/1	2010	har	biblioteket	
nya	öppettider:

Måndag,	Onsdag	 	 9.00	-	17.00
Tisdag,	Torsdag												13.00	-	17.00
Fredag	 														 9.00	-	15.00

Ljusflickan av David Polfeldt

Detta har blivit min nya favorit bland bilderböckerna. Främst för dess 
bildspråk som skiljer sig från många bilderböcker. Bilderna är verkli-
ga konstverk. Ljusflickan kommer en dag gående över gräset till Lille 
Brun. I det starka solljuset skiner hon helt vit. Hon heter Tiger. 
Tillsammans med den mörka Lille Brun, som bor vid fyren som aldrig 
får slockna, ger de sig iväg för att leta efter Ljusflickans försvunna 
vän. Men kanske är ens vän närmare än vad man kan tro?
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Det händer 
på Kulturhuset Korpen i januari

2010

Lördag	9	januari	kl	19.00
Digitalopera	från	The	Met:	Rosenkavaljeren	av	
Strauss
Biljetter á 180:- bokas på Biblioteket, tel 451 38 och 
hämtas ut senast 15 min före sändning på Korpen. 
Ev. resterande biljetter säljs direkt vid Korpens 
entré. Mer info: www.fhr.se Arr: Skinnskattebergs 
kammarmusikförening med stöd av Skinnskatte-
bergs kommun, Statens Kulturråd, Västmanlands-
musiken och  Systemair.

Söndag	10	januari	kl	15.00
Matinéfilm	från	11	år.

Söndag	10	januari	kl	18.00
Film	från	15	år.
Arr: Skinnskattebergs FilmFörening-SFF med stöd 
av Skinnskattebergs kommun. Information om film-
titlar finns på biblioteket, på Korpen och på www.
biokorpen.se, du skapar din egen inloggning som du 
kan spara för att komma direkt till medlemssidorna 
nästa gång du besöker hemsidan.

Lördag	16	januari		kl	19.00
Digitalopera	från	The	Met:	Carmen	av	Bizet
Biljetter á 180:- bokas på Biblioteket, tel 451 38 och 
hämtas ut senast 15 min före sändning på Korpen. 
Ev. resterande biljetter säljs direkt vid Korpens 
entré. Mer info: www.fhr.se Arr: Skinnskattebergs 
kammarmusikförening med stöd av Skinnskatte-
bergs kommun, Statens Kulturråd, Västmanlands-
musiken och  Systemair.

Söndag	24	januari	kl	18.00
Film	från	15	år.	
Arr: Skinnskattebergs FilmFörening-SFF med stöd 
av Skinnskattebergs kommun. Information om film-
titlar finns på biblioteket, på Korpen och på www.
biokorpen.se, du skapar din egen inloggning som du 
kan spara för att komma direkt till medlemssidorna 
nästa gång du besöker hemsidan.

Torsdag	28	januari	kl	18.30
Föreläsning	i	serien	om	skolutveckling.	Fri	entré!

Vad är 
POSOM-gruppen?
POSOM	står	för	Psykiskt	Och	Socialt	OM-
händertagande.	Gruppen	ska	kallas	in	då	
samhällets	ordinarie	resurser	inte	räcker	till.

POSOM arbetar med att ta hand om drabbade människor 
som är fysiskt oskadade och anhöriga till drabbade vid 
större olyckor och katastrofer. Vidare skall den förebygga 
psykisk ohälsa på sikt för drabbade grupper. 

POSOM-gruppen ansvarar för planering och samordning 
vad avser det psykologiska och sociala omhändertagan-
det av människor som drabbats av olycka, katastrof eller 
liknande. 

POSOM-gruppen består av representanter från kommu-
nen (socialtjänst och skola), Svenska kyrkan, landstinget 
och polisen och är en frivillig organisation. Knutna till 
POSOM finns också ett antal frivilliga stödpersoner. Det 
är personer med kunskap om hur människor reagerar i 
kris och som kan arbeta under stress. Stödpersonerna kan 
till exempel:

- Ta hand om chockade människor 
- Hjälpa till med inkvartering, mat, kläder 
- Lösa praktiska problem 
- Ta hand om anhöriga 
- Ringa telefonsamtal, exempelvis ”ring hem och tala om 
att jag är oskadd” 
- Sitta hos drabbade som väntar på besked 
- Ordna kaffe, varm filt med mera. 
- Skydda drabbade från massmedia och nyfikna 
- Sysselsätta och ta hand om barn 
- Bemanna jourtelefon

POSOM-gruppens arbete aktiveras av Räddningstjänsten 
eller kommunens krisledningsgrupp.

Foto: Lars Fredriksson  © VKL
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Inför 2010 – några tankar

2009 har varit ett år då den världsomfattande lågkonjunkturen har drabbat 
även vår kommun. Skatteintäkterna sjönk under året med drygt 4 miljoner 
kronor. 

Trots att kommunens båda stora företag, Systemair och Setra, har parerat 
lågkonjunkturen på ett mycket bra sätt och trots att arbetslösheten i 
Skinnskatteberg därmed under långa perioder har varit den lägsta i länet har 
lågkonjunkturen ändå varit kännbar.

Ett återkommande problem under flera år har varit kommunens sjunkande 
invånarantal. I somras var invånarantalet nere i 4548. 
Under hösten har en ökning av antalet invånare skett, och den 1 november 
var antalet uppe i ca 4580. Om detta är ett positivt trendbrott, eller en 
tillfällig uppgång är för tidigt att säga. 

Skattehöjningen som Socialdemokraterna föreslog vid budgetfullmäktige 
i november 2008, avseende 2009 års budget och som fullmäktige också 
antog har visat sig vara ett riktigt beslut, Kommunen står idag ca 4 
miljoner starkare än vad vi skulle ha gjort utan en skattehöjning. Det var 
ju också skattehöjningen som efter en viss turbulens ledde fram till att 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Skinnskattebergsdemokraterna tog 
över ordförandeposterna i kommunen våren 2009.

Den miljon till utvecklingspengar som fanns med i budget 2009 har fallit 
i god jord. Bl a har ett omfattande utvecklingsarbete inom skolan kunnat 
initieras. I budgeten för  2010 finns en ny utvecklingsmiljon för att fullfölja 
skolutvecklingen, för att utveckla samhällsplaneringen och för att flytta fram 
kommunens positioner på olika fronter.

Den budget som fullmäktige nu har antagit innebär en oförändrad skattesats 
för 2010 - 22,39 kronor per intjänad hundralapp. Arvoden till politiker 
liksom partistödet kommer inte att förändras.

I budgeten finns ett investeringsprogram där ombyggnationerna av 
Hemgården och Centralskolan fullföljs och där pengar avsätts för att rusta 
reningsverken i Skinnskatteberg och Riddarhyttan samt
förbättra Vattendistributionen i kommunen. För att klara kommande 
investeringar kommer lån att tas upp med 10 miljoner kronor.

Samarbetet i budgetberedningen mellan partierna har under året fungerat allt 
bättre och budgeten för 2010 är tagen av Kommunfullmäktige i full enighet.

Avslutningsvis vill jag tacka alla anställda inom kommunens verksamheter 
för det gångna året och önska alla medborgare i kommunen Ett Gott Nytt år.

Lars Andersson
Kommunstyrelsens Ordförande 
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Massagebehandlingar
Klassisk massage          ca 30 min
Helkroppsmassage       ca 60 min
Friskvårdande massage
Halvkroppsmassage       ca 60 min                       
Helkroppsmassage ca 60 min

Som massör/massageterapeut arbetar jag både i friskvår-
dande och rehabiliterande syfte.

Det kallas muskelbehandling eller terapeutisk stretching 
när jag behandlar området du har ont i. 

Som massageterapeut arbetar 
jag på specifika muskler och 

muskelgrupper 
genom att tänja, töja, massera 

och trycka.

Certifierad	och	Diplomerad	Massageterapeut																																
Toini	Korpilahti

Centralvägen	5	Skinnskatteberg
Tidsbokning		070	448	28	77

Centralv.	4B
2 rok, 58,9 kvm
Med balkong
Hyra 3 716 kr/mån

Centralv.	2
2 rok, 65,3 kvm
Nyrenoverad men balkong
Hyra 4 141 kr/mån

Bergslagsv.	3B
3 rok, 80,5 kvm
Nyrenoverad med balkong
Hyra 4 453 kr/mån
Ledig from 10-02-01

Ring	för	mer	information	
VS-Hus	AB	

Tel	021-38	14	50
vardagar		08.00-16.30

www.vs-hus.se	

SKINNSKATTEBERG  Yoga för alla
Kulturhuset Korpen

Mikael och Isabelle Andersson Bede
 * följer Iyengaryoga traditionen

 * internationellt certifierade,  level one
-------------------------------------------------------------------------------

Introduktionsdag	16/1	kl.	10.30-15.00	
Gamla och nya deltagare är välkomna. 

Vi tränar grunderna till Iyengaryoga 
som ökar vår kroppsmedvetenhet och vårt välbefinnande.

Ledare: Isabelle, kostnad: 400:-

Steg	1:2,	Måndagar	kl.	17.30-19.00 
För er som gått introduktionen eller tränat Iyengaryoga tidigare

 9 gånger, start  25 januari  
Ledare: Isabelle, kostnad: 780:-

Fortsättning,	Steg	2,	Fredagar	16.15-17.45		  
8 gånger, start 19 februari

Ledare: Mikael, kostnad: 700:-

Nybörjare/fortsättning,	Steg	1:2	Söndagar	11.00-12.30		
8 gånger, start 21 februari

    Ledare: Mikael, kostnad: 700:-

Info	&	Anmälan:	0221-212	30																				Studieframjandet.se

BUGGKURS
Alla	är	välkomna	till	
Folkets	Park

i Skinnskatteberg Onsdagen den 13 januari
kl. 18.00 

Gammal som ung, ensam eller i par

4 kvällar 2 1/2 tim per gång.
500 kr

Instruktörer: Andreas Villen och Jenny Eriksson
Anmälan	sker	till	Jenny	Eriksson	tel.	0708-547081

E-post:	jinoo@live.se
Välkommen!
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Etikexperten Magdalena Ribbing, känd bl.a. för sin frågespalt i Dagens Nyheter kommer till Skinnskat-
teberg den 2 februari. Hon har nyligen kommit ut med boken Bra att veta för alla unga där första upplagan 
såldes slut redan andra veckan.
Hennes besök är ett i raden där intressanta personer har inbjudits för att träffa eleverna i Skinnskattebergs 
skolor. Dessa olika program för eleverna är en del i det utvecklingsarbete Ny skola Nya möjligheter som 
skolan drivit under hela läsåret. Förutom Magdalena Ribbing kommer eleverna också att få träffa bl.a. pe-
dagogdoktorn John Steinberg, Igor Ardoris, känd från TV-serien klass 9 A, Mattesmedjan och Unga Fors-
kare från Uppsala. I maj kommer några forskare från Örebro universitet och demonstrerar sina robotar som 
blir allt mera mänskliga.
Det är viktigt att eleverna också blir delaktiga i utvecklingsprojektet säger bitr. rektor Ylva Åkerberg ge-
nom att de får möta personer som ligger i framkant när det gäller undervisning och pedagogik.
Parallellt med dessa program för eleverna ordnas också en föreläsningsserie för skolans personal och 
föräldrar.

2		februari	 						
Bra	att	veta	för	alla	unga
Ettikettexperten  Magdalena Ribbing
har i dagarna utkommit med boken ”Bra att veta 
för alla unga ”. På ett enkelt och lättsamt sätt lär 
författaren barn och ungdomar om rättigheter och 
skyldigheter i umgänget med andra, jämnåriga 
såväl som vuxna. Här finns också bra att veta - av-
snitt om kläder och egen stil, pengar och jobb, mo-
biler och internet, skola och grupptryck och själv-
klart också om syskon, föräldrar och styvfamiljer. 
Alla elever  i Skinnskattebergs skola kommer att få 
träffa Magdalena Ribbing,

18	februari		 								
Roligare	matte	med	Mattesmedjan
Pedagogen Sten Rydh
från Mattesmedjan föreläser över hela Sverige om 
hur matematiken kan göras roligare och bättre. 
Hans program täcker alla stadier. Vid sitt besök i 
Skinnskatteberg kommer alla elever och lärare som 
undervisar i matte att få möta honom och delta i 
hans experiment. Den som vill veta mer kan gå in 
på Mattesmedjans hemsida.    
http://www.mattesmedjan.se 

25		februari
Skolan	eller	livet 
Pedagogdoktorn John Steinberg 
Förbereder skolan för framtiden? Klarar skolan lä-
randet genom internet, mobiltelefoner och Youtube.  
Kan man lära sig att lära sig och träna sitt minne 
och göra läxorna snabbare och bättre. 
Läs mer på hemsidan. www.steinberg.se/

25	mars
Unga	forskare
Tre gymnasister  ”sistaringare”  från föreningen 
Unga forskare i Uppsala besöker skolan och berät-
tar om hur det är att studera naturvetenskap. De 
demonstrerar också olika kemiska och fysikaliska 
experiment som naturvetare får göra. Mera infor-
mation finns på hemsidan
http://www.ufcx.fuf.org/
       
29	april	
Själförsvar	för	ungdomar
Igor Ardoris coach och tränare i livsstil.
Ur Igors hemsida
”Coaching handlar om framtida möjligheter, inte 
om begångna misstag.
Coaching fokuserar på det du vill ha och på vägen 
dit.
Coaching utmanar begränsande övertygelser och 
förstärker positiva genom att ge uppgifter som i sin 
tur ger feedback.”
Se mer på hemsidan http://www.sjalforsvar.se

27	maj		 	 		
Mänskliga	robotar
Forskare från Örebro universitet demonstrerar sina 
nya robotar som kan lite av varje.

Platser och tider för de olika programmen varierar 
varför de kommer att meddelas av skolledningen i 
god tid före resp. arrangemang.

Elevprogram vårterminen 2010
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SJUNG LOSS!
Kom med  och sjung i Oj då - jag kan visst sjunga-kören!
När du sjunger ökar Lugn- och ro- och Glädjehormonerna och stresshormonerna minskar.
Du tränar magen, får bättre balans mellan hjärnhalvorna och du utvecklas som person.
Ta steget och våga, det här är en "KÖR FÖR ALLA".
Terminstart måndag 18 januari 2010 kl.18.00 på Folkhögskolan.
Dyk bara upp när vi börjar el. anmäl dig till ABF.

Webbdesign
Vi har nästan full kurs här och kommer att dra igång denna cirkel under våren. Ett fåtal platser kvar. Om 
du är intresserad så hör av dig till ABF.
 
 Hur går det med vårt projekt ”Ut i naturen” ? Jo……..

Förberedelse för Jägarexamen
Är du mellan 10-15 år och intresserad av djur och natur? Funderar du kanske på att i framtiden ta jägar-
examen? Vi tänkte starta en cirkel med syftet att öka kunskapen kring djur och natur samt jakt. Vi varvar 
teori med praktiska kunskaper utomhus.  Om du är intresserad eller vill veta mer kontakta ABF.

Temadag Fiske i februari
Just nu planeras en heldag med tema fiske. En av programpunkterna är filmaren och flugfiskeentusiasten 
Jussi Sjölund från Mountain media som kommer och tar med oss på ett fiskeäventyr. Dessutom tänkte 
vi ha utställningar, försäljning  m.m. Vill du vara med hör av dig. Datum ej satt men det är planerat till i 
februari.

Vildmarksmässa i maj
Nu drar vi igång arbetet med en vildmarksmässa som kommer gå av stapeln i slutet av maj. Vi söker för-
eningar, företag, organisationer & personer som vill vara med och genomföra detta. Det kan vara alltifrån 
att ställa ut på mässområdet till att vara parkeringsvakt eller komma med idéer på föreläsare och aktivite-
ter. Vi behöver all hjälp. Tillsammans skall vi göra denna mässa och visa på alla spännande, viktiga och 
häftiga saker som finns i vår kommun.  

Expeditionen i Skinnskatteberg 
Öppettider:
Tisdagar 
10:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 
Tel: 0222-410 70, 073-0847671 
annika.hedberg@abf.se
Välkommen att delta i vår verksamhet!

Intresseanmälan för transportsamverkan i Riddarhyttan.

Har du tröttnat på att åka själv i din bil? Skjutsar du regelbundet ungdomar till och från aktiviteter? Vill du 
vara med och samordna transporter till och från Riddarhyttan? 
Om vi hjälps åt kan vi göra både oss själva och miljön en tjänst!

Gå in på www.riddarhyttan.nu och läs mer.
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Svenska kyrkans kalendarium januari 2010
Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling
 
Söndag  3/1 kl. 11.00 Årets första kyrkgudstjänst i Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé. Kaffe.
Onsdag  6/1 kl. 11.00 Trettondedagsmässa med mottagande av ny medarbetare i Skinnskattebergs  
     kyrka. Hans Eric Johansson och Heléne Leijon. Kaffe. 
Onsdag  6/1 kl. 18.00 Julsång och julpsalm i Gunnilbo kyrka. ” I skenet från stjärnan”.  
     Hans Eric Johansson.
Söndag  10/1 kl. 18.00 Vi sjunger ut julen i Heds kyrka. Hedkören med solister. Hans Eric Johansson 
     Avtackning av förtroendevalda.
Söndag  17/1 kl. 11.00 Högmässa i S:t Davidsgården i Skinnskatteberg. Heléne Leijon. Kaffe.
Onsdag  20/1 kl. 13.00 Korsdrag i S:t Davidsgården i Skinnskatteberg. Vilstaveteranerna underhåller. 
     Blandade låtar med bl a. Owe Törnqvist, Taube och Tore Skogman. Kaffe.
Torsdag  21/1  kl. 10.30 Andakt på Klockarbergsgården i Skinnskatteberg. 
Söndag  24/1 kl. 11.00 Högmässa i S:t Davidsgården, Skinnskatteberg, Marie Blommé. Kaffe. 
Söndag		 24/1	 kl.	15.00	 Övning	av	den	finska	vismässan	i	S:t Davidsgården, Skinnskatteberg. 
     Inleds med kaffe. /Suomalainen kansanlaulukirkko, harjoittelu.  Aloitamme  
     kahvilla. Kontakt/ ottaa yhteys johonkuhun Aila Meriläinen puh/tel: 108 25 
Tisdag  26/1 kl. 9.30  Kyrkans tisdag och öppen förskola i Hedgården.
Tisdag  26/1 kl. 16.00 Veckomässa i Skinnskattebergs kyrka, Hans Eric Johansson.
Onsdag  27/1 kl. 10-18 Tänd ett ljus till minnet av förintelsens offer i Skinnskattebergs kyrka.
Söndag  31/1 kl. 11.00 Gudstjänst i S:t Davidsgården i Skinnskatteberg, Marie Blommé.
Söndag  31/1 kl. 14.00 Suomalainen Kansanlaulumessu/ Finsk vismässa i Skinnskattebergin 
     kirkossa. Paavo Collin  

TACK!
Till alla er som köpte lotter  
och bjöd på varor under våra 
två syföreningsauktioner i  
församlingen. 

Förtjänsten som går till bl. a. Svenska 
kyrkans internationella biståndsorgan  
Hela världen, blev:  
21.440 kr i Hed och  
22.090 kr i Skinnskatteberg. 

   
  

   
   

Vi
 sjunger ut julen

m
ed

 Hedkören och solister.

Årets första Korsdrag 
- träff för daglediga i  
S:t Davidsgården i Skinnskatteberg 
Onsdag 20 jan. kl. 13.00 
 
Vilstaveteranerna underhåller,  
Blandade låtar m. bl.a. Owe Törnqvist,  
Taube och Tore Skogman 
Kaffeservering 
För vårens program se 0222:an februari

 

Du som mist en nära anhörig 
 
 

Denna inbjudan är till dig som förlorat din livskamrat 
eller en mycket nära anhörig. Vi erbjuder dig att  
vara med i vår nya sorgegrupp.  
Vi tror att det gör gott att få dela sitt nya liv 
med andra som är i samma livssituation,  
och att det kan stödja, berika och trösta. 
 

 

Vi träffas i S:t Davidsgården tisdagar 14-16  
följande datum: den 26/1, 9/2, 23/2, 23/3, 27/4, 18/5.  
Vi	avslutar	med	en	dagsutflykt	tillsammans	den	1/6. 
 
 
 
 

Anmäl dig senast 20/1 genom att ringa till  
Församlingsexpeditionen tel. 100 10. 

10 januari Heds 
kyrka  

kl 18.00

Om du har frågor  
får du gärna ringa till:  
 

Marie Blommé, 
präst, tel 336 30  
Lisbet Kjellin, 
diakon, tel 336 36
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Ny Skola – Nya Möjligheter
Namntävling för 

Centralskolans nya skola

Nu är den första och även andra delen av namn-
tävlingen avklarade. Det har kommit in 62 för-
slag från både elever lärare och allmänhet. Dessa 
förslag har lämnats till skolrådet som gemensamt 
röstat fram fem av dessa som kommer att gå till 
final. 

NAMN	 	 	 MOTIVERING

Klockarbergsskolan  Anknytning till vårt   
   fina Klockarberg

Solursskolan	  Vi har en liten  ”park” på  
   skolan som heter 
   Solursparken

Mistelskolan  Anknytning till landskaps- 
   blomman

Bergslagspärlan Anknyter till att vi hör till  
   Bergslagen

Brahe	Skolan  Anknytning till Ebba Bra- 
   hes lusthus. Man kan föra 
   tankarna till ett lusthus och  
   skolan skall vara en 
   lustfylld plats. Man kan  
   även tolka namnet som att  
   vi har en bra skola.

Under vecka 51 kommer eleverna att få lägga en 
röst på det namnet de önskar att skolan skall heta. 

Allmänheten har också möjlighet att rösta på ett 
förslag. Skriv ner namnet och maila eller posta 
till Ylva Åkerberg senast sönsdagen den 
17 januari 2010

ylva.akerberg@skinnskatteberg.se

Centalskolan
Ylva Åkerberg
Box 101
739 22 Skinnskatteberg

Med vänlig hälsning Ylva Åkerberg

Vi är största fastighetsägaren i 
kommunen och hyr ut

1-2 rok        på- Klockarberget
   - Smedstigen
   - Sjövägen i Riddarhyttan
3-4 rok - Sotvreten (radhus)
   - Mårdstigen - Harstigen 
     (parhus, även 6 rok)
   - Rådjursstigen
    - Harstigen  (villor)
   - Sjövägen i 
     Riddarhyttan  (radhus)
Intresserad? 
Ring Åke Nilsson på tel 
0706-23 16 35
Titta på: www.smedjebygden.se

Nu ökar vi servicen ytterligare för 
våra nya och befintliga kunder.

Det gör vi genom att öppna 9.30

Mån-ons 9.30-15.00
Tors 9.30-17.00
Fre 9.30-15.00

Välkommen in!

  

             Sara             Andreas

Bergslagsvägen 5
Telefon 0222-103 65               

www.handelsbanken.se/skinnskatteberg           


