
riktar ett varmt tack

 till alla som hjälpt till med vår 

NOBELFEST:

Blomsterängen

samt alla övriga medverkande, 

ingen nämnd och ingen glömd...

Var rädd om strömmen
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Skolans matsedel vecka 2-5

 
0222:ans redaktion:

Redaktör:  Anders Pettersson 
Redaktionsråd: Marlene Carlsson   

Adress:  0222:an, Box 101 
  739 22 Skinnskatteberg 
tfn:  0222 / 451 39 
e-post:   0222@skinnskatteberg.se
Ansvarig utgivare:  Kommunchef Leena Berglund 
0222:an utkommer med 10 nummer/år. 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 28 januari

 Vecka 2   
Måndag      Jullov   
Tisdag         Färsbiff sås grönsaker & potatis.
Onsdag       Panerad fisk pikantsås & pot. 
Torsdag      Köttfärssoppa & Pannkaka  
Fredag       Pasta & skinksås.(Elevens val)  
 
 Vecka 3   
Måndag     Kebabspett tomatsås & ris
Tisdag        Prinskorv stuvade morötter     
Onsdag      Panerad fisk dillsås & potatis.  
Torsdag     Kycklinggryta med ris.  
Fredag       Köttfärsgratäng.   

 
             Vecka 4   
Måndag      Kycklingpanna med kall sås. 
Tisdag         Köttbullar makaroner & sås.  
Onsdag       Fiskgratäng & potatismos.  
Torsdag      Spaghetti & köttfärssås.  
Fredag        Pizza med skinka & ost, sallad.  
 
 Vecka 5   
Måndag      Kycklingfilé currysås & ris. 
Tisdag         Färsbiff sås grönsaker & pot. 
Onsdag       Panerad fisk rem. sås & pot. 
Torsdag      Romanasoppa & pannkaka.  
Fredag       Chili con carne & ris.  
 

Bowling after work

 i Lurbohallen
Fredag 28 januari 

fr. kl. 17.00
Spela 2 serier

Kaffe
Varm smörgås

Endast 50 kronor.

Ordinarie Öppettider
Måndag - Onsdag    15.00 - 21.00
Torsdag    12.00 - 21.00
Fredag    12.00 - 18.00
Lördag - Söndag   12.00 - 18.00

Bokning 0222-10202, fax 0222-10001
Mail info@lurbohallen.se

i Bysala Hembygdsgård

lördagen den 8  januari kl 14.00

Dans & Lekar 
Kaffeservering

alla varmt välkomna!

Julfest 
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Aktivitetskalender
Januari 2011

03/01 | 19:00 - Tommy Nilsson - KONSERT - "I år 
är julen min" Konsert med Tommy Nilsson. Förköp 
ticnet. www.ticnet.se ..... www.svenskakyrkan.se/
skinnskatteberg   | Skinnskattebergs kyrka
08/01 | 11:00 - Bowling - BKS U - Norden | Lurbo-
hallen
08/01 | 14:00 - Julfest i Bysala Hembygdsgård - 
Dans och lekar Kaffeservering Alla varmt välkomna! 
| Bysala hembygdsgård
09/01 | 14:00 - Julen dansas ut -   Välkommen! 
Folkets Park - Bergslaget | Folkets Park
10/01 | 19:00 - Gympa - Skinnskattebergs gymnas-
tikförening. Välkommen! | Gymnastiksalen
11/01 | 17:30 - JUNIS för barn - Skapis, Moviekids, 
Safekids | IOGT-NTO-lokalen
12/01 | 19:00 - Aerobics - Skinnskattebergs gymnas-
tikförening. Välkommen! | Gymnastiksalen
12/01 | 19:00 - Syföreningsmöte - Skinnskattebergs 
kyrkliga kväll-syförening träffas. Kontakt: Anna-
Karin Söferberg 0222-10621 www.svenskakyrkan.
se/skinnskatteberg   | S:t Davidsgården
13/01 | 17:00 - Rollspelskväll - Kom och prova på 
att spela rollspel. Ingen föranmälan krävs.  | 
Biblioteket
14/01 | 10:00 - Babypaketstillverkning - Vi tillver-
kar startpaket till nyblivna mödrar i Angola. Kontakt: 
Anna-Karin Söderberg www.svenskakyrkan.se/
skinnskatteberg   | S:t Davidsgården
15/01 | 10:00 - Bowling - BKS F - NBS | 
Lurbohallen
15/01 | 13:40 - Bowling - BKS A - Handen | 
Lurbohallen
16/01 | 18:00 - Vi sjunger ut julen - Vi sjunger 
ut julen tillsammans med Hedkören under ledning 
av Susanne Bågenfelt. Präst: Heléne Leijon www.
svenskakyrkan.se/skinnskatteberg   | Heds kyrka
16/01 | 19:00 - Aerobics - Skinnskattebergs gymnas-
tikförening. Välkommen! | Gymnastiksalen
17/01 | 14:00 - Syföreningsmöte - Heds kyrkliga 
syförening har möte. För information om plats, ring 
Gunilla Persson 0222-320 90 www.svenskakyrkan.
se/skinnskatteberg  
17/01 | 19:00 - Gympa - Skinnskattebergs gymnas-
tikförening. Välkommen! | Gymnastiksalen
18/01 | 13:30 - Sagostund på Stacken -
 Emma sagor | Stacken
18/01 | 17:30 - JUNIS för barn - Skapis, Moviekids, 
Safekids | IOGT-NTO-lokalen

19/01 | 13:00 - Korsdraget - dagledigträff - Program 
kommer inom kort. www.svenskakyrkan.se/skinn-
skatteberg | S:t Davidsgården
19/01 | 19:00 - Aerobics - Skinnskattebergs gymnas-
tikförening. Välkommen! | Gymnastiksalen
20/01 | 18:00 - Stickcafé - Sticka, virka, sy tillsam-
mans med andra på biblioteket. Vi bjuder på kaffe 
och té. Ingen föranmälan krävs.  | Biblioteket
22/01 | 10:00 - Bowling - BKS F - IFK Sala F | Lur-
bohallen
22/01 | 11:40 - Bowling - BKS A - Stallis F | Lurbo-
hallen
23/01 | 19:00 - Aerobics - Skinnskattebergs gymnas-
tikförening. Välkommen! | Gymnastiksalen
24/01 | 14:00 - Syföreningsmöte - Skinnskattebergs 
kyrkliga dag-syförening träffas. Kontakt: Anna-Karin 
Söderberg 0222-106 21 www.svenskakyrkan.se/
skinnskatteberg   | S:t Davidsgården
24/01 | 19:00 - Gympa - Skinnskattebergs gymnas-
tikförening. Välkommen! | Gymnastiksalen
25/01 | 17:30 - JUNIS för barn - Skapis, Moviekids, 
Safekids | IOGT-NTO-lokalen
25/01 | 18:00 - Skolrådsmöte - Skolrådsmöte i 
Klockarbergsskolans konferensrum. Välkomna! | 
Klockarbergsskolan
26/01 | 18:30 - Samtalskväll med Heléne leijon 
- Samtalsledare: Heléne Leijon, präst.www.svenska-
kyrkan.se/skinnskatteberg   | Hedgården, Hed
26/01 | 19:00 - Aerobics - Skinnskattebergs gymnas-
tikförening. Välkommen! | Gymnastiksalen
27/01 | 10:00 - Öppen kyrka på Förintelsens min-
nesdag - Vi håller kyrkan öppen för ljuständning och 
en stund i stillhet och tanke på offren vid förintelsen 
under andra världskriget. www.svenskakyrkan.se/
skinnskatteberg     | Skinnskattebergs kyrka
28/01 | 10:00 - Babypaketstillverkning - Vi tillver-
kar startpaket till nyblivna mödrar i Angola Kontakt: 
Anna-Karin Söderberg 0222-106 21 www.svenska-
kyrkan.se/skinnskatteberg   | S:t Davidsgården
30/01 | 19:00 - Aerobics - Skinnskattebergs gymnas-
tikförening. Välkommen! | Gymnastiksalen
31/01 | 14:00 - Syföreningsmöte - Heds kyrkliga 
syförening träffas. För information om plats ring 
Gunilla Persson 0222-320 90 www.svanskakyrkan.
se/skinnskatteberg  
31/01 | 19:00 - Gympa - Skinnskattebergs gymnas-
tikförening. Välkommen! | Gymnastiksalen
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Kyl och frys 

Om kylen eller frysen är gammal så är det ofta den som 
drar mest el i ditt hushåll. I genomsnitt är energianvänd-
ningen ca 1 000 kWh/år för kyl och frys, vilket motsvarar 
ca 1 300 kr/år. Följande åtgärder kan minska förbrukning-
en, men det går inte att säga exakt hur mycket du sparar. 
• Om din frys har en infrysningsknapp, kontrollera att 

den inte är intryckt, eftersom frysens kompressor då 
går hela tiden.  

• Kontrollera att tätningslisten är tät genom att sätta ett 
papper mellan dörren och skåpet. Om pappret inte sit-
ter fast när dörren är stängd läcker det troligtvis ut kyla 
den vägen. Eller lägg en tänd ficklampa i frysen - när 
det är mörkt i rummet syns eventuella otätheter. 

• Dammsug ”gallret” på baksidan av kylen och frysen 
regelbundet. Det är viktigare att det är dammfritt på 
baksidan än att frysen är avfrostad. Se till att det finns 
luftspalter så att det kan komma fram luft till baksidan 
av frysen. (Se bruksanvisningen.)  

• Håll rätt temperatur, ca – 18 °C i frysen och ca +3 till 
+7 °C i kylen. 

• När kylen eller frysen måste bytas, se till att den har 
energiklass A+, A++.eller A+++. (I en hyreslägenhet är 
det värden som bestämmer utrustning.) 

Elspis

I genomsnitt används ca 500 kWh/år för matlagning, vilket 
motsvarar ca 650 kr/år. 
• Värm vatten i en vattenkokare istället för på spisen, 

den förbrukar mindre energi och det går snabbare.  
• Se till att kastrullerna och stekpannan har plan botten 

och har rätt storlek för den platta som du använder. 
• Ha lock på kastrullen så mycket som möjligt. 
• Koka energisnåla ägg: Koka upp vattnet med äggen i. 

Stäng av plattan när vattnet kokar. Ställ timern på ca 9 
resp ca 7 minuter för hård- respektive löskokta ägg.  

Avstängda apparater spar energi 

• Låt laddarna vila. Dra ut laddare och småtransformato-
rer ur eluttaget när de inte används, ”stand-by” förlus-
ten för en laddare är ca 50 kWh/år eller 70 kr/år. Om 
du har en dator med scanner, skrivare etc. kan du an-
sluta dessa till ett grenuttag med strömbrytare.  

• Stäng av teven, videon, etc. med avstängnings-
knappen istället för med fjärrkontrollen.  

Fulla maskiner spar energi 

Fyll tvätt- och diskmaskinen och uteslut gärna förtvätt resp 
torkprogram. 

Belysning 

Byt ut dina glödlampor mot lågenergi-, halogen eller LED-
lampor. Under senaste åren har det kommit många alter-
nativ till glödlampor av olika modell. Släck ljuset i tomma 
rum.

Vad förbrukar vad? 

I tabellen visas genomsnittlig förbrukning för olika appara-
ter i hemmet. Elpriset är ca 1, 30 kr/kWh (november 2010).

Du kan räkna ut dina egna apparaters energikostnad genom att multiplicera 
effekten (W) med drifttiden per år (timmar) och dividera med 1000. 

Mer information 

www.energimyndigheten.se
www.energiradgivningen.se
De stora elbolagen har också många spartips på sina 
hemsidor 

November 2010

Effekt W Användning kWh/år kr/år 

Golvvärme, 10 m2 100 
W/m2

2000 tim/år 2000 2600

Frys – äldre modell 200  1000 1300
Akvarium 200 liter 60  500 700
Diskmaskin 1400 1 tim/dygn 500 700
El-handdukstork 80  700 900
Tvättmaskin 1250 4 tim/vecka 250 350
Kyl – äldre modell 150  550 700
Torkskåp 2000 4 tim/vecka 400 500
Frys – nyare modell 120  400 500
Spisplatta 1500 40min/dygn 350 500
Kaffebryggare 800 1 tim/dygn 300 450
Ugn 1500 2 tim/vecka 150 200
Torktumlare 2000 2 tim/vecka 210 250
Kyl – nyare modell 100  170 200
TV, användning 140 3 tim/dygn 150 200
TV, standby 10 21 tim/dygn 80 100
Parabol, stand by läge 15 24 tim/dygn 175 230
Dator med skärm, 
standby 

15 23 tim/dygn 125 160

Dator med skärm, an-
vändning 

125 1 tim/dygn 50 60

Glödlampa 60 4 tim/dygn 110 140
Infravärme, balkong 1000 100 tim/år 100 130
Skrivare 10 24 tim/dygn 90 110
Lysrör 43 5 tim/dygn 80 100
Video, standby 10 23 tim/dygn 80 100
Spisfläkt 200 1 tim/dygn 70 90
Mikrovågsugn 1500 7 min/dygn 65 90
Vattenkokare 1500 5 min/dygn 50 65
Strykjärn 1000 1 tim/vecka 50 65
Dammsugare 1000 1 tim/vecka 50 65
Hårtork 1000 1 tim/vecka 50 65
Stereo, stand by läge 5 23 tim/dygn 40 50
Stereo, användning 15 1 tim/dygn 5 7
Lågenergilampa 11 5 tim/dygn 20 26

Hushållsel

Eff 07 Hushållsel
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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.
Våra öppettider:
Tisdagar 9.30 - 16.00
Torsdagar 9.30 - 16.00
Tfn. 0222-450 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

Familjerådgivningen i
 Skinnskatteberg

Mottagning i Fagersta, Centrumvägen 3 (gamla 
brandstationen bakom Lidl) 73740 Fagersta.

Till familjerådgivningen kan man söka
• När man grälar fastän man vill hålla sams eller 
tiger om det man skulle behöva prata om
• När man tyngs av att behöva vara ensam om 
ansvaret för barnen, hemmet, ekonomin
• När en vill bryta upp och en vill stanna kvar
• När man har utvecklats åt varsitt håll och har 
svårt att ge varandra av det nya man upplevt

Man kan komma tillsammans med sin partner el-
ler som enskild person. Besöken är kostnadsfria.
Vi har tystnadsplikt. Inga registreringar förekom-
mer och man kan, om man vill, vara anonym.
Välkomna att ringa!
Familjerådgivare, leg psykoterapeut 
Agnetha Kilström
telefon 0223-446 07
E mail: agnetha.kilstrom@fagersta.se 

Familjerådgivare 
Åsa Draiby
telefon 0223-442 89
Email: asa.draiby@fagersta.se

Hörselombud i Skinnskatteberg
Hörselombud är till för dig som önskar råd och 
hjälp kring din hörsel.

Det kan röra sig om:
Din hörapparat behöver byta batteri eller hörsel-
proppen behöver rengöras.
Byte av slang.

Hörselombudets insatser är gratis

Ann-Katrin Eriksson tfn 0222-45028
Mona-Lisa Bergman tfn 0222-45041

Sagostund
Tisdag den 18 januari 13.30
"Emma sagor"
VÄLKOMMEN

Yoga för alla

Vi fortsätter våra populära yogakurser med start under v. 6
Ledare är Mikael Bede och Isabelle Andersson Bede

Plats: Centralvägen 4c, Skinnskatteberg

Måndagar: 17.30-19, fortsättning
Fredagar: 16-17.30, 17.30-19, fortsättning 
Söndagar: 11-12.30, nybörjare/fortsättning
8 ggr, 750:-

Först till kvarn…. max 7 deltagare per grupp
0221-212 30 ( vi öppnar den 10/1 2011)
eller via hemsidan studieframjandet.se/vastmanland
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INFORMATION OCH REGLER FÖR KOMMUNAL  FÄRDTJÄNST I 
SKINNSKATTEBERGS KOMMUN

ANSÖKAN 
Ansökan görs hos kommunens äldre- och handikappomsorg.
I samband med ansökan skall personuppgifter lämnas samt orsak, art och grad av rörelsehinder eller 
handikapp.
I ansökan anges också ev behov av specialfordon. Vid behov görs hembesök och tillstånd kan beviljas 
tidigast 14 dagar från inkommen ansökan.

KRITERIER FÖR TILLSTÅND
Tillståndet beviljas för person där rörelsehindret anses varaktigt och där rörelsehindret eller annat 
handikapp omöjliggör nyttjande av kollektivtrafik. 
Tillfälligt tillstånd till kommunal färdtjänst beviljas endast vid synnerliga skäl.
Den som har svårigheter att klara sig själv kan efter särskild prövning beviljas tillstånd till ledsagare.

OMFATTNING
Färdtjänsten är begränsad till 55 mil per kvartal. Outnyttjade mil kan inte sparas till kommande 
kvartal. För längre resor, se information om riksfärdtjänst.
Den färdtjänstberättigade avgör själv resmål.
Gäller ej för resor till och från sjukvårdsinrättning.

AVGIFTER
Den som beviljats färdtjänst erhåller skriftligt bifall, och får genom TAXI:s försorg ett 
färdtjänstkort mot erläggande av 30:- till TAXI.
Kortet gäller sedan tillsammans med legitimation som bevis på att man beviljats färdtjänst, och 
skall medföras vid samtliga resor.
För färdtjänstresor betalar resenären en egenavgift på 30% av gällande Taxipris dock lägst 50:-. 
Vid samåkning erlägger resenärerna 15% av resans kostnad, dock lägst 25:-.
För resor vars kostnad understiger 50:- gäller ej färdtjänsttaxan.

BESTÄLLNING         
Kommunen har f.n avtal med Taxi Skinnsberg, vilket innebär att alla taxiresor inom, till eller ifrån 
kommunen skall beställas hos, och utföras av Taxi Skinnsberg,
tfn 0222 – 100 40.
För kortare resor vid vistelse i annan kommun skall vistelsekommunens regler gälla, men 
hemkommunen svarar för kostnaden (utom egenavgift).
Speciellt tillstånd för resa/resor i annan kommun skall sökas hos hemkommunens äldre- och 
handikappomsorg.
   
MEDRESENÄRER: Barn 15 år och yngre kan åka med till en avgift av 10:-/barn o enkelresa 
inom kommunen och 20:-/barn o enkelresa utanför kommungränsen. 
I övrigt kan medresenär beviljas i mån av plats och erlägger en avgift motsvarande halva resans 
kostnad. Den färdtjänstberättigade betalar då 30% av resterande resekostnad. Dock lägst 50:-.
                            aaa



7

www.skinnskatteberg.se0222:an

-------------------------------------------------------------------------------------
”MJUKA LINJEN”
Den som har färdtjänst och bor inom Skinnskattebergs tätort har möjlighet att vid 
tre tillfällen per vecka; måndagar, onsdagar och fredagar åka till affär, post, bank 
apotek m.m.

Man måste ringa till TAXI  tfn 0222 – 10040 dagen innan man tänker åka.
Resan kostar 20:- per enkelresa och man kan bara åka inom tätorten enligt nedan 
angiven tidtabell:

Hämtning i bostaden  Återresa till bostaden
Kl 10.00    Kl 11.00
Kl 15.00    Kl 16.00

För ytterligare information:
Helena Werner  0222 450 53
helena.werner@skinnskatteberg.se

 INFORMATION RIKSFÄRDTJÄNST

Riksfärdtjänst möjliggör längre resor och kan sökas av den som sedan tidigare 
har ett tillsvidarebeviljat tillstånd till kommunal färdtjänst.
ANSÖKAN
Ansökan görs för varje resa till kommunens äldre- och handikappomsorg senast 14 dagar före 
beräknad resdag.
Ansökan om resa vid jul och nyår skall vara kommunen tillhanda senast den 1:a december, övriga 
storhelger senast tre veckor innan.

OMFATTNING
En riksfärdtjänstresa kan beviljas för den, vars resmål är minst 5 mil utanför kommungränsen.
Beslut om riksfärdtjänstresa föregås alltid av en bedömning och i första hand beviljas resa med 
tåg, och då sker anslutningsresan till aktuell station med den kommunala färdtjänsten.
Vid synnerliga skäl kan riksfärdtjänstresa beviljas med taxi eller specialfordon.
Behov av ledsagning skall anges i ansökan.

AVGIFTER
Egenavgift för riksfärdtjänstresa enligt fastställd taxa, dock lägst 105:-/enkelresa.
Barn 15 år och yngre kan åka med till en avgift av 20:-/barn och enkelresa.
Medresenär kan medfölja i mån av plats och betalar då 50% av resans totala kostnad.

För ytterligare information och frågor:
Helena Werner  0222 450 53
helena.werner@skinnskatteberg.se
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Skinnskattebergs kyrka 
3/1 kl. 19.00

S:t Davidskören medverkar. 
Präst: Marie Blommé
Förköp www.ticnet.se 

Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling 
Pastorsexpeditionen 
öppet måndag - fredag 10.00 -12.00
Tfn: 0222-100 10 
www.svenskakyrkan.se/Skinnskatteberg

Svenska kyrkan i Skinnskatteberg

Gott nytt år! 
 
 
 
 

Vi möter framtiden. Dag för dag. Här finns nya al-
manacksblad och nya utgåvor av Fagerstaposten och 
Bärgslagsbladet mitt i Bärgslagsbygd. 
 

Vi möts, delar livet,  formar det tillsammans. I hela vår 
bygd. Här är vi, med framtidsfrågorna och med det som 
är dagsaktuellt.  
 
 

Med utmaningen att hitta en hållbar livsstil med omtanke om miljö och 
människor.  Hur kan vi leva livet och samtidigt hushålla klokt med jor-
dens resurser? Också när det blir obekvämt och kräver omställning…
Vi har alla del i livet. Alla behöver vi vara med på noterna; för framtiden. 
 

För mej för framtidsfrågorna med sig både bön och arbete. 
Martin Luther sa ”väl bedit är häften arbetat ”. Det ena utesluter inte det 
andra!
 
 

God fortsättning på det nya året! Med bön och arbete! 
Hans Eric Johansson, kyrkoherde.

TACK! 
Till alla er som köpte lotter och bjöd 
på varor under våra två syförenings- 
auktioner i församlingen.   
Förtjänsten blev omkring
23.000 kr i Hed och  
18.000 kr i Skinnskat-
teberg.

Sophämtningsschema 2011

Tömningsveckor för dem som har månadshämtning och varannan månadshämtning 2011.

Varje månad        Varje månad             Varannan månad             Varannan månad
Jämna veckor       Ojämna veckor         Jämna veckor                  Ojämna veckor

 2                           3                               2                                        3
 6 7 10 11
10 11 18 19 
14 15 26 27
18 19 34 35
22 23 42 43
26 27 50 51 
30 31   
34 35
38 39
42 43
46 47
50 51

Vid jul och nyår kan det bli ändrade dagar för sophämtning, meddelanden 
kommer i lokaltidningarna och Vafabs hemsida: www.vafabmiljo.se
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Biblioteket informerar

Stickcafé den 20 januari kl. 18-19. 
Sticka, virka, sy tillsammans med andra på biblio-
teket. Vi bjuder på kaffe och té. Ingen föranmälan 
krävs. 

Utställning: 
”Rollspel – mer än Dungeons & Dragons” 
Utställningen pågår mellan den 3 januari och den 
4 februari.

Vernissage den 12 januari kl 17.00 -19.00. 
Vi bjuder på godis och dricka.

Rollspelskväll den 13 januari
 kl. 17.00-19.00. Kom och prova på att spela roll-
spel. Ingen föranmälan krävs. 

Nya öppettider på biblioteket fr.o.m. 2011

Mån:  10-17
Tis: 12-19
Ons: 12-19
Tors: 12-19
Fre: 10-15

Författarkväll med Jan Myrdal
 den 15 februari kl 19.00. 

I samarbete med Studiefrämjandet.

Sagostund på Stacken!
Tis 18/1 kl 13.30 
Emma sagor. 

Halloweenpriser
Vi hörde att vi hade en del svåra frågor i vår tipsrunda för barn, men trots det var det faktiskt två som hade 
alla rätt. Dessa var; Gabriel Toresson och Iris Vesterström.
Vi hade även utklädningstema, då vann John Yahya pris för bästa utklädda pojke och Helena Yahya för 
bästa utklädda flicka.
Grattis till era priser ni som vann! 
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Det händer på Kulturhuset Korpen i januari 2011

Tisdag 11 januari  18.00 
Möte för bildande av Skinnskattebergs 
föreningsråd.
    
Söndag 16 januari  18.00 
Film, barntillåten. 
Se  www.biokorpen.se

Onsdag 19 januari 19.30 
Onsdagsfilmen, från 15 år. 
Se  www.biokorpen.se

Lördag 22 januari  18.00 
Konsert med Skinner Mountain Boys, 
liveinspelning för CD.
Nu äntligen finns 
chansen att höra 
en hel konsert på 
hemmaplan med 
segrarna från 
country-SM i kategorin bluegrass! Den här 
konserten kommer att användas till deras 
nästa CD-skiva!

Biljetter: Förköp på Janssons El, tel 
0222/104 60, pris 80:-.medlemmar i 
Kultera 60:-
Överblivna biljetter vid entrén. Pris: 100:- 
Medlemmar i Kultera 80:-
Arrangör: Kultera, med stöd av Ett kulturliv 
för alla, Skinnskattebergs kommun och 
Västmanlandsmusiken. 

Söndag 23 januari  18.00 
Film, barntillåten. 
Se www.biokorpen.se 

Måndag 24 januari  18.00 
Körupptakt för ”Muntergökarna” 
Välkommen alla som vill sjunga i en ”Kör 
för alla”. Kom och prova på! 
Ledare: Gunilla Kindahl Broberg
Arrangör: ABF

Lördag 29 januari  16.00 
Konsert med stråkkvartett  ur Västerås 
Sinfonietta 
Sinfoniettans musiker presenterar sig 
återkommande med kammarmusikprogram. 
I kvartetten ingår Daniel Frankel, Mikael 
Crafoord, Andrea Elgström Bergman och 
Samuel Coppin. På programmet finns 
Haydns Lärkkvartett, Dvoraks amerikanska 
kvartett op 96 samt Vladimir Vasovs 3e 
kvartett från 1965.
Vlasov var samtida med Sjostakovitj och 
verksam i Kirgizistan.

Entré: 140:-/vuxna, 80:-/medlemmar i 
Kammarmusikföreningen, skolungdom 
t.o.m. gymnasiet har fri entré! För 
studerande vid Skogsmästarskolan är entrén 
fri efter betald medlemsavgift(120:-/spelår).

Arrangör: Skinnskattebergs 
Kammarmusikförening med stöd av 
Skinnskattebergs kommun, Statens 
Kulturråd, Västmanlandsmusiken och  
Systemair.

Söndag 30 januari 18.00 
Film, barntillåten. 
Se www.biokorpen.se

foto Kenneth Friberg
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Sedan sist
Ett axplock från månaden som gick: 
I denna spalt rapporterar jag för alla intresserade om några av de olika frågor som varit uppe under den 
senaste tiden för mig som kommunstyrelseordförande i Skinnskatteberg.

•	 Första kommunfullmäktigemötet med de nya ledamöterna efter valet har hållits 
- Beslut togs om inköp av fastigheterna på Släntvägen och Alstigen. 
- Ett antal kommunmedborgare som gjort förtjänstfulla insatser inom sina områden 
uppmärksammades. Tre dragkampare från Heds IF (var med i landslaget och tog VM), Daniella 
Rooth (judo), Kaiza Hammarström (bowling) och musikgruppen Skinn Mountain Boys (Blue-grass 
mästare i Country-SM)

•	 Skinnskattebergs kommunen har haft besök av en grupp lärare från olika länder i Europa inom 
ramen för det Comeniusprojekt som Klockarbergsskolan är med i. Jag berättade för besökarna om 
vår kommun när de besökte kommunhuset.  
Comenius är ett europeiskt partnerskap. Partnerskapen är tvååriga samarbetsprojekt utifrån 
gemensamma teman mellan europeiska skolor. Målet är att elever och lärare ska få ett 
internationellt perspektiv i undervisningen, främja kunskap om och förståelse mellan Europas 
kulturer, samt stimulera till språkinlärning och språklig mångfald. I Skinnskatteberg är det lärare 
och elever i årskurserna 4-6 som är involverade i detta samarbete och man arbetar tillsammans 
med 6 andra länder i Europa, Spanien, Italien, England, Grekland, Polen och Ungern. Eleverna 
brevväxlar med elever från dessa länder och man har arbetat med teman inom områdena 
kompositörer, dans, konst, byggnader och statyer. 

•	 Den gemensamma Lönenämnden har haft sitt sista möte för detta år. Sista gången jag satt 
ordförande, efter jul går ordförandeklubban över till Fagersta.

•	 Ett möte med Hyresgästföreningen och en del fastighetsägare har hunnits med. Intressanta 
diskussioner om kommande utmaningar inom bostadspolitikens område. 

•	 Kommunstyrelsen v 48 behandlade den återremitterade budgeten för 2011, uttalade sig enhälligt 
positivt till att gå vidare med frågan om att ta emot ensamkommande flyktingbarn samt antog 
Riktlinjer före kommunalt föreningsstöd och kulturbidrag. Kommunstyrelsen var också enig om att 
verkställa beslutet om den framtida vattenförsörjningen med ett vattenverk i Färna och en ledning 
till centralorten. Den tillfälliga Fullmäktigeberedningens förslag till Miljöpolicy antogs för vidare 
transport till Kommunfullmäktige.

•	 Har varit på Samhällsråd i Kungsör med Landshövdingen, Polisen, skattemyndigheten, 
kommunerna, landstinget, försäkringskassan, arbetsförmedlingen i samverkan för att förebygga 
grov organiserad brottslighet 

•	 Var inbjuden till Klockarbergsskolan och deltog i årets ”Nobelfest”. Trevligt anordnat, god mat, fin 
musik och premieutdelning! Höll ett kort tal.

•	 Arbetsutskottet v 49 konstaterade att budgetuppföljningen för sista 
november pekar mot ett positivt resultat för kommunen på ca 8 miljoner 
kronor, vilket är ca 4 miljoner mer än budgeterat. Mycket positivt!

Skinnskatteberg den 13 december 2010
Lars Andersson 
Kommunstyrelsens Ordföranden 
Skinnskatteberg
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Tillsammans kan vi skapa ett 
bättre Skinnskatteberg! 

 

 

Känner Du  
 

att demokrati är viktigt, 

och att Du vill dela med Dig av Dina 

åsikter, besök då gärna våra 

diskussionsfyllda och roliga månadsmöten. 

 
 

Den 27 januari 2011, kl. 18.30 
träffas vi på Galleri Astley. 

 
 

 

Kontakta gärna någon av oss 

 

carina.sandor@liberal.se 

janne.lejon@telia.com eller 

vanja.leneklint@telia.com eller tel. 41672 
 

 
 

Bli medlem hos oss Du med!  
Vi lovar Dig en rolig och intressant 

tid! 
 

 

www.folkpartiet.se/skinnskatteberg 
 

Ni glömmer väl inte bort att ni kan 
gå på bio i Skinnskatteberg?

Skinnskattebergs Filmförening visar film varje 
Söndag kl. 18.00 och varannan Onsdag kl.19.30 i 

Kulturhuset Korpen
Medlemskap i filmföreningen kostar endast 300:-  och ger 

fritt inträde till alla våra filmer 
under ett helt år från inköpsdatum. 

Av upphovsrättsliga skäl får vi inte annonsera vilka filmer 
vi visar utan hänvisar till 

www.biokorpen.se. 
Där registrerar du dig gratis och kan då se alla filmer i vårt 

digra program

Välkommen!

Företagarmöte den 25 januari 18:30

Efter att jag har genomfört ett 50-tal företagsbe-
sök hos kommunens företagare under hösten, är 
det nu dags för det möte som så många av er har 
frågat efter.
Alla företagsägare/VD är varmt välkomna till 
detta möte, som är tänkt att vara avstamp för ett 
näringslivspolitiskt program för kommunen. Det 
betyder att det blir ett efterkommande möte där 
den nyvalda kommunstyrelsen bjuds in för en 
dialog om kommunens möjligheter och målbilder 
ur ett näringslivsperspektiv.
För att kunna dimensionera kvällen ber jag er att 
anmäla ert deltagande till min epost; jan.jader@
skinnskatteberg.se senast den 20 januari. 
Lokal meddelas via epost och på kommunens 
hemsida.

Väl mött!
Jan Jäder
Näringslivssekrete-
rare
tel 0222-4504
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Kommer ni ihåg?
År 1996 började några klasser på Centralskolan att brevväxla med klasser på Chitakatira School 
utanför staden Mutare i Zimbabwe.
Efter ytterligare några år var 450 elever och ca 20 lärare i Skinnskatteberg med i brevväxlingen 
och därefter har åtskilliga elever och lärare deltagit under åren som gått.
Den 29 september år 2000 tändes lamporna på Chitakatira School och vi hade lyckats slutföra 
arbetet med att elektrifiera vår systerskola. Ett fantastiskt arbete möjliggjort genom stort engagemang bland elever, 
föräldrar, lärare, enskilda, Lärarförbundet, Skinnskattebergs kommun och ett 80%-igt bidrag från Sida.
__________________________________________________________________________ 

I slutet av november när snön yrde utanför fönstret och termometern visade -10 grader kom det ett handskrivet brev 
från Mr.Leonard Zamba, Hem och Skolas ordförande på Chitakatira School (utdrag ur brevet);

Chitakatira Primary School
PB 7058
Mutare-Zimbabwe
Africa

9 November 2010

Våren har passerat och vi väntar på de första regnen. Det blåser stora, bruna moln från sydöst. 
Bönderna är upptagna av idogt arbete och de sår olika grödor. Det stora problemet just nu är 
att vi inte har någon gödsel. Nåväl vi vet att Gud kommer att förse oss och hjälpa oss med det 
vi behöver!
Många föräldrar frågar om vi fortfarande brevväxlar med er. De ser lamporna lysa på sko-
lan varje kväll och påminns om det arbete ni lagt ner för att elektrifiera skolan. Det var ett 
fantastiskt arbete ni gjorde! Det kommer att ge glädje och nytta för många människor både 
nu och i framtiden.
Vår skola har blivit utsedd av utbildningsdepartementet och ska få bygga en lekplats för de 
små barnen. Vi i Hem och Skola är därför nu fullt upptagna med att ta ner gummiträd och 
ta bort buskar så att det blir bra för barnen.

Rektor Petronella Madzima skriver i sitt brev (utdrag ur brevet);

Våra elever skriver just nu sina slutprov för den här terminen. De har gjort stora framsteg. 
Vi har på vår skola börjat med undervisning för 3-4-åringar och 5-6-åringar. 
Vi har ansökt om medel från UNICEF för att kunna bygga 4 nya klassrum för de 114 barnen. 
Jag har varit på en konferens för rektorer där vi bl.a diskuterade vikten av att utbilda flick-
or. Jag skulle gärna vilja diskutera det med er.
Vår Hem och Skola, föräldrar, elever och lärare hälsar till er alla.   

Det händer mycket på ”vår” skola i Zimbabwe! Nu väntar dom på att få reda på hur det är i Skinnskatteberg. Till-
sammans med de här två breven kom också många brev till klasserna på Klockarbergsskolan.
En svindlande och härlig tanke att långt nere i Afrika går det människor och tänker på oss i Skinnskatteberg!

Hälsningar från Chitakatira översatta och förmedlade av 
Monica Hildingstam

Har du frågor, funderingar eller idéer som gäller vår brevväxling? Hör av dig till Erik Frisk tel. 0222-41658.
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Nu  när det är vinter och kylan sätter in, 
är elnätet extra känsligt. Därför kan det 
vara bra att känna till vad man gör vid 
ett längre strömavbrott. Följande råd och 
tips är utgivna av:

Det här ska du göra om det blir 
elavbrott

Det mesta som vi använder varje dag behö-
ver el för att fungera.

Om det blir ett långt elavbrott kan vi få stora 
problem. 

Tänk på det här innan strömmen går:
• Ha en radio som går på batterier hemma.
• 
• Ha konserver med mat hemma och hårt 

bröd.
• 
• Fyll tomma flaskor med vatten och ha 

dem i frysen.
• 
• Ha ficklampor som går på batteri eller 

fotogenlampa hemma. 

Om det blir elavbrott:
• Titta först efter att inte en propp har gått.
     Om propparna är hela kan du titta efter 
     om gatubelysningen är släckt eller inte
     och om det lyser hos dina grannar eller 
     inte. 

• Lyssna på din batteriradio.
     Om det är ett stort elavbrott 
     kommer de att tala om det på radion. 

• Om elen är borta längre tid än tre timmar
     ska du fylla kastruller och tomma flaskor
     med vatten.

     Om du har en egen brunn försvinner 
     vattnet i kranen direkt. 

• Tala om för dina grannar vad de säger på 
radion

     och se efter om någon behöver hjälp. 

• Tänd stearinljus eller värmeljus 
     men passa dem så det inte börjar brinna. 

• Använd gasspis eller vedspis om du har.
• Du kan använda ett campingkök eller ett 

friluftskök.
• Utomhus kan du använda din grill. 

• Om du kan, öppna inte frysen på två 
dygn.

     Då håller sig maten bäst.
     Så fort maten tinar kan den bli dålig.
    Du kan ha maten ute om det inte är för
    varmt eller för kallt ute. 

• Använd tvättlapp och våtservetter att 
tvätta dig med.

• Om elen är borta längre tid
     kan du inte spola i toaletten.
     Sätt en plastpåse i toaletten,
     knyt ihop påsen och lägg påsarna i en  
     stark sopsäck.

Bild: Per Westergård
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Fr 31/12 kl. 15.00 Tankar och stillhet vid nyårstid  i Heds kyrka. Präst: Marie Blommé.
Sö 2/1 kl. 11.00 Söndagsmässa i Skinnskattebergs kyrka. Präst: Marie Blommé. Kyrk-café.
Må 3/1 kl. 19.00 Konsert med Tommy Nilsson i Skinnskattebergs kyrka. Förköp: www.ticnet.se. 
To 6/1 kl. 18.00 Gudstjänst med julpsalm. ”I skenet från stjärnan” i Gunnilbo kyrka. Präst: Heléne Leijon.
Sö 9/1 kl. 11.00 Högmässa, Skinnskattebergs kyrka. Präst: Hans Eric Johansson. Kyrk-café. 
    Mottagning av kyrkomusiker och gudstjänstvärdar.
Fr 14/1 kl. 10.00 Babypaket. Tillverkning av startpaket till nyblivna mödrar i Angola. På övervåningen av  
    S:t Davidsgården i Skinnskatteberg. Kontakt: A-K Söderberg 0222-106 21
Sö  16/1 kl. 11.00 Söndagsmässa i S:t Davidsgården, Skinnskatteberg. Präst: Heléne Leijon. Kyrk-café.
Sö  16/1 kl. 18.00 Musikgudstjänst i Heds kyrka. Vi sjunger ut julen med Hedkören! Präst: Heléne Leijon.
On 19/1 kl. 13.00 Korsdrag. Dagledigträff i S:t Davidsgården i Skinnskatteberg. Program:
Sö 23/1 kl. 11.00 Söndagsmässa i S:t Davidsgården, Skinnskatteberg. Präst: Marie Blommé. Kyrk-café.
Ti 25/1 kl. 16.00 Vecko-mässa i S:t Davidsgården, Skinnskatteberg. Präst: Mari Jansson.
On 26/1 kl. 18.30 Samtalskväll i Hedgården, Hed. Samtalsledare: Heléne Leijon. 
To 27/1 kl. 10-18 Till minnet av förintelsen hålls Skbg:s kyrka öppen för ljuständning och tid för tanke. 
Fr 28/1 kl. 10.00 Babypaket. Tillverkning av startpaket till nyblivna mödrar i Angola. 

Svenska kyrkans kalendarium januari 2011
Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling

 

Inbjudan till sorgegrupp 
 

Denna inbjudan är till dig som förlorat  
din livskamrat eller en mycket nära  
anhörig.
 

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 kl. 14.00-16.00 
 
1/2, 15/2, 1/3, 15/3, 12/4.  
 

Vi avslutar med en dagsutflykt tillsammans  
10/5 2011.  
 

Anmäl dig senast 28/1 till  
Lisbet Kjellin, diakon: 0222-336 36, 076-107 83 18 

www.svenskakyrkan.se/skinnskatteberg

Korsdrag  
Varannan onsdag kl. 13.00 
i S:t Davidsgården. 
Program, andakt, kaffe och lotter.

19 januari 
Mission i Kongo,
Vår nye kyrkomusiker Lennart Ögren visar film, 
berättar och underhåller
 
 

2 februari
”Nästan en flygare”,
Tage Berggren visar bilder och berättar
 
 

16 februari
Hemlig gäst 
 

2 mars
Bokprat om nya och gamla böcker,
Bibliotekarie Helena Persson, Skinnskattebergs 
bibliotek
 
 

16 mars
Sång och musik med Frälsningsarmèn i Avesta
 
 

30 mars
Friskvård för ett bättre liv,
Helene Leijon
 
 

13 april
En resa till passionsspelen i Oberammergau, 
Marianne och Gösta Gustafsson samt Margareta 
Vallin berättar och visar bilder
 
 

27 april
Visor i vårens och livets tecken, 
Bo Senter

VÄLKOMMEN!

Församlingens präster: 
Kh. Hans Eric Johansson: 0222-336 32 
Komm. Marie Blommé: 0222- 336 30 
Komm. Heléne leijon: 0222 - 336 33 
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5 års Jubileum

Nu är det 5 år sen Lurbohallen invigdes.

Det vill vi fira med ett bowlingerbjudande

Välkommen till en trevlig bowlingkväll

Med god mat och dryck tillsammans med

Dina vänner

Följande meny kan erhållas

Marinerad fläskfilé med 

Potatisgratäng & kantarellsås el. bearnaisesås 250 kr

Helstekt karré el. kotlett med

Ungstekt potatis, rödvinssås el. bearnaisesås 210 kr

Hemlagat pannbiff med

Kokt potatis, lingonsås & brunsås 190 kr

Hemlagat schnitzel med

Stekt potatis & bearnaisesås 195 kr

Stekt laxfilé 

med kokt potatis & hollandaisesås 195 kr

Taco Buffé en hel blandad Taco Buffé 200 kr

Kallskuret med 180 kr

Rostbiff, skinka, kalkon, salami; mozzarella, potatissallad, blandad grönsallad 

- Bröd, smör och sallad ingår i alla rätter. 

Ingår måltidsdryck och en timme bowling

Minsta antal 6 personer

Ring hallen för bokning och ytterligare information

Bokning tfn 0222-102 02   fax 0222-100 01 

mail info@lurbohallen.se

www.lurbohallen.se


