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Aktuellt för Skinnskattebergs kommun - 
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Ur detta nummer: 
* Aktivitetskalender   sid. 3 
* KS-ordförande berättar   sid. 6 
* Om sotning    sid. 5 
* Barnklubben byter dag   sid. 12 
* Begravningsombud   sid. 13 
* Kyrkans kalendarium   sid. 15 
* Klassikern 2012   sid. 16

Kommunstyrelsen 
sammanträder 

den 31 januari kl. 09.30 
i Stora sammanträdesrummet, 

Kommunhuset

Dagordning annonseras på 
www.skinnskatteberg.se 

Allmänheten hälsas välkommen!

Den 9 januari 
börjar direktbussen 880 mellan  

Skinnskatteberg och Västerås att rulla!

Nyttja den - så att linjen består!

Hitta mer info på www.vl.se
eller ring Trafikupplysningen på 0771-22 40 00

AB Västerås Lokaltrafik

Sjukhuset, V-ås - 14.13 17.03

Bussterminalen Läge E 05.17 14.20 17.10

Kopparlunden, Ö Ringvägen x x x

Högskolan, N Ringvägen x x x

Högskolan, Vasagatan x x x

Arosvallen / Carlforska, 
Vasag.

x x x

Wenströmska , Vallbyleden x x x

Skinnskatteberg, jvstn 06.17 15.20 18.10

Systemair 06.20 - -

Försök Direktbuss Skinnskatteberg – Västerås

1

Systemair - 15.36 -

Skinnskatteberg, jvstn 06.40 15.40 18.20

Wenströmska, Vallbyleden x x x

Arosvallen / Carlforska, 
Vasag.

x x x

Högskolan, Vasagatan x x x

Högskolan, N Ringvägen x x x

Kopparlunden, Ö Ringvägen x x x

Bussterminalen 07.45 16.40 19.20

Sjukhuset, V-ås 07.52 - -

 Anslutning från tåg i Västerås från Stockholm ank. 14.07, 16.37, 17.00

 Anslutning från tåg i Västerås från Örebro ank. 13.50, 16.57

 Anslutning från tåg i Västerås från Sala ank. 13,33, 16.33 , Buss ank. 16.50

Tidtabell (Testperiod 2012 01 09 – 2012 06 16)
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Vårens matsedel var inte klar till 
0222:ans manusstopp i december. 
Du kan hitta den på kommunens 
hemsida inför skolstarten, 
www.skinnskatteberg.se

Skolans matsedel vecka 1-5

0222:ans redaktion:

Redaktör:  Marie Wennerström 
Redaktionsråd: Jenni Tahkokorpi, Marlene Carlsson,  
  Jan Jäder 

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 och delas ut till  
hushållen. Den finns även att hämta i kommunhusets reception, 
på biblioteket samt på webben: www.skinnskatteberg.se. 

Du kan prenumerera på 0222:an för 120:- om året. Kontakta 
redaktionen. Redaktionen ansvarar inte för material som inte 
beställts.

Exempel annonspriser exkl. moms

  Företag Föreningar 
Halvsida            1500:- 500:-  
Kvartssida         800:- 300:-  
1/8-dels sida  500:-  200:- 

Format 
Helsida: 267x186  Halvsida, stående: 90x267  Halvsida, lig-
gande: 186x120 Kvartssida: 90x120

I kalendern på sidan 3 kan man ”annonsera” gratis med evene-
mang inom kommunen med information om datum, tid, plats 
och typ av evenemang. Nya företag / föreningar får en annons 
(storlek beroende på utrymme) gratis i samband med starten.

Nästa manusstopp - den 12 januari 
Nästa utdelningsdag - den 31 januari

Våra kära husdjur!

Runt fikabordet idag delgavs många berät-
telser om roliga och störande beteenden hos 
framförallt katter. Många katter har fiffiga 
knep för att påkalla uppmärksamhet för att få 
mat, sällskap, komma in eller ut etc. En del 
bär in presenter till sin matte/husse. Det kan  
vara fåglar, möss, ekorrar och sorkar - gärna 
levande. Detta fick mig att tänka på ett besök 
min familj hade förra vintern.

Några nätter när jag suttit och ammat hade jag 
i min trötta ögonvrå skymtat något vid hun-
dens matplats. Jag avfärdade det hela som hal-
lucinationer. Veckorna gick och till slut blev 
aktiviteten vid matplatsen allt mer högljudd 
- även dagtid. Vi gjorde en undersökning av 
sopskåpet och hittade - MUSLORT! 

Efter livliga spekulationer om hur musen 
kommit in bestämde vi att han inte kunde få 
bo kvar. Vi avfärdade idéer om att försöka 
övertala musen att flytta och riggade därefter 
en fälla vari han fastnade redan samma natt. 
Det var en vacker, stor och tjock skogsmus 
som bott under diskbänken och delat mat och 
vatten med vovven. När vi skulle sanera efter 
vår gäst och lyfte bort lister och annat fick vi 
se hur flitig han varit. Han hade gjort sig en 
fin sovplats, en toalett och samlat minst ett 
halvkilo hundmat i en snygg hög! 

Det är inte svårt att förstå hur den kunde bli så 
stor med fri tillgång på Boxerfoder av hög kvali-
tet... Hur som helst så tror vi att vovven saknade 
sin nya kompis en aning och vi gissar att musen 
gömt sig i vedkorgen och därmed lyckats smugg-
la sig in i värmen. 

Fortfarande, så här ett år senare, kan jag känna 
beundran över den lilla musens arbetsamhet men 
hoppas samtidigt slippa hans släktingar i mitt 
kök! 

Gott Nytt År till alla läsare

/Redaktören
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Aktivitetskalender
Januari 2012

31/12 | 18:00 - Öppna Micken - Nyårssafton! Musik 
och uppträdanden - Lyssna, njut, spela, berätta, sjung, 
fika och träffa vänner! ”Skolgården” - www.skolgar-
den.com 0222-140 12 | Baggå Skola

01/01 | 18:00 - Musik och lyrik vid nyårstid. -  Präst: 
Heléne Leijon. | Gunnilbo kyrka

01/01 | 19:00 - Aerobics varje onsdag och söndag i 
gympasalen kl. 19-20 | Gymnastiksalen

06/01 | 18:00 - Musik ”Från Advent till Trettonde-
dag” Hedkören. Lene Kristjansen, kontrabas Staffan 
Bergman, flöjt Johan Karling, trumpet Julia Ögren, 
sopransolist Agneta Sonnebo-Ögren, piano och orgel 
Präst: Marie Blommé. Kantor: Lennart Ögren | Heds 
kyrka

07/01 | - Konstutställning - Fantasi & Bysantisk 
Ikonmåleri Av Mirka-Michel &Seija Kettunen 
SKOLGåRDEN i Baggå Skola Väg 233 mellan 
SKBG & Malingsbo | Baggå Skola

08/01 | 11:00 - Mässa vid julens slut - Mässa vid 
julens slut. Präst: Hans Eric Johansson.  Kyrkcafé. | 
Skinnskattebergs kyrka

08/01 | 14:00 - Julgransplundring - Skinnskatte-
bergs Folkets Park Kl 14:00 | Skinnskatteberg

08/01 | 19:00 - Aerobics varje onsdag och söndag i 
gympasalen kl. 19-20 | Gymnastiksalen

09/01 | - Premiär för buss 880 Västerås- Skinnskat-
teberg!! - Direktbuss (nr 880) börjar gå mellan Skinn-
skatteberg och Västerås | Skinnskatteberg

12/01 | 18:30 - IOGT-NTO - föreningen har månads-
möte hos Vanja och Bertil. | Leneklints

13/01 | 10:30 - Babypaketstillverkning | S:t Davids-
gården

15/01 | 11:00 - Söndagsmässa - Söndagsmässa. 
Präst: Marie Blommé.   Café. | S:t Davidsgården

15/01 | 15:00 - Tvåspråkig (finska-svenska) barn-
klubb - Vi sjunger, leker och har det kul tillsammans 
på två språk. Hela familjen är välkommen! | Finska 
Föreningen

15/01 | 18:00 - Film från 11 år - se www.biokorpen.
se för mer info | Kulturhuset Korpen

15/01 | 18:00 - Film från 7 år - se www.biokorpen.se 
för mer info | Kulturhuset Korpen

15/01 | 19:00 - Aerobics - kl. 19-20 | Gymnastiksalen

16/01 | 19:00 - Gympa - kl. 19-20 | Gymnastiksalen

18/01 | 13:00 - Korsdrag. Program: Astrid Söder-
baum- Lilljekvist läser poesi. | S:t Davidsgården

18/01 | 19:30 - Onsdagsfilm från 11 år - se www.
biokorpen.se för mer info | Kulturhuset Korpen

22/01 | 11:00 - Mässa. Präst: Mari Jansson.  Café. | 
S:t Davidsgården

22/01 | 15:00 - Tvåspråkig (finska-svenska) barn-
klubb -  Hela familjen är välkommen! | Finska 
Föreningen

22/01 | 18:00 - Film från 11 år - se www.biokorpen.
se för mer info | Kulturhuset Korpen

22/01 | 19:00 - Aerobics varje onsdag och söndag i 
gympasalen kl. 19-20 | Gymnastiksalen

23/01 | 19:00 - Gympa - kl. 19-20 | Gymnastiksalen

23/01 | 19:00 - Folkpartiet har månadsmöte i St 
Davidsgården | St:Davidsgården

24/01 | 11:00 - Sagostund på Stacken - Sagostund 
tisdag 24 jan 11.00 för de minsta 13.30 för större 
Tema : Vitt | Stacken

24/01 | 16:00 - Mässa - Vardagsmässa. Präst: Mari 
Jansson. | S:t Davidsgården

25/01 | 07:30 - Träff Företagsnätverket - 07.30-
09.00 - näringslivet i Skinnskatteberg - våra framtids-
visioner och idéer | Färnas Hjärta

27/01 | 09:00 - Förintelsens minnesdag. Var med 
och tänd ljus. | Skinnskattebergs kyrka

28/01 | 16:00 - Konsert med Karin Ahnlund, viola 
och Ann-Sofi Klingberg, piano. Läs mer på sidan 12 | 
Kulturhuset Korpen

28/1 | 18:00 - Öppna Micken - Musik och uppträ-
danden - Lyssna, njut, spela, berätta, sjung, fika och 
träffa vänner! ”Skolgården” - www.skolgarden.com 
0222-140 12 | Baggå Skola

29/01 | 11:00 - Möte Grannsamverkan - | Fiket i 
Bernshammar

29/01 | 11:00 - Gudstjänst och samtal en söndag - 
Präst: Heléne Leijon.   Café. | S:t Davidsgården

29/01 | 15:00 - Tvåspråkig (finska-svenska) barn-
klubb -  | Finska Föreningen

29/01 | 18:00 - Film från 15 år - se www.biokorpen.
se för mer info om aktuell film | Kulturhuset Korpen

29/01 | 19:00 - Aerobics kl. 19-20 | Gymnastiksalen

30/01 | 19:00 - Gympa kl. 19-20 | Gymnastiksalen
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Allmänna tips
1) Ha alternativa ljuskällor hemma. Batteri-
 drivna lampor, fick- och fotogenlampor. 
2) Försök att ha mat hemma för en vecka.   
 Omsätt maten så den inte blir gammal.
3)  Är det en nödsituation - finns akut risk för   
 liv, hälsa, egendom och miljö - ring 112.
4) Håll dig informerad. Lyssna på radio och 
 använd internet i första hand. Använd 
 telefonen i nödfall!
5) Hör efter med dina grannar
 hur de har det. Hjälp varandra!

Bra att ha hemma - Checklista:
• Fotogenlampa 
• Dunk att hämta vatten i 
• Mat som klarar rumstemperatur 
• Tändstickor eller liknande 
• Batteridriven radio 
• Batterier 
• Extra element eller värmare som drivs med   
 fotogen, rödsprit eller gasol 
• Sovsäckar och filtar 
• Ett campingkök för matlagning 
• Bränsle till lampor, kök och element 
• Hemmets apotek med det viktigaste 
• Hygienartiklar som fungerar utan vatten.

Tips vid strömavbrott och andra kriser  

Informationskällor inför och vid kris
Radio: 
P4 Radio Västmanland, alt., Örebro/Dalarna.
Kommunen: 
http://www.skinnskatteberg.se eller 0222-450 00
Nationell kriswebb med råd och information: 
http://www.krisinformation.se

Information från Brottsförebygganderådet (BRÅ)
Exempel på vilseledande manövrar gällande  Tips utomhus:
stöld i bostad:       - Ta inte ut stora belopp av kontanter
Distraherar sitt offer (har oftast en/flera medhjälpare  - Lämna aldrig ifrån dig ditt bankkort eller kod 
som kan ta sig obemärkt in i bostaden).    - Förvara inte koden nedskriven på en lapp
Frågar efter vatten.      tillsammans med bankkortet i plånboken. 
Vill låna telefonen.      - Betala räkningar med autogiro/internet.
Kringresande ”försäljare”.     - Ha uppsikt över din väska och ha gärna pengarna
Har köpt en likadan lägenhet, vill komma in och mäta mm. i en sk förvaringsficka innanför kläderna. 
Kontroller av dörrlås/inbrottsskydd, ringer i förväg från  
något företag och meddelar att dom ska komma.   Tips i hemmet:
Vill komma in och kontrollera varmvattnet.   Använd tittöga samt dörrkedja i dörren. Lås
        alltid dörren
Andra tillvägagångssätt:     SLÄPP INTE IN FRÄMLINGAR!
Fickstölder.       Tänk på att förövarna som knackar på dörren   
Väskryckning.       ofta är välklädda och vältaliga.
Uppger att man ringer från banken och vill ha ut   Begär legitimation på t.ex fastighetsskötare
koder till bankomatkort.      eller andra som vill in i din bostad.
Rån med hot om våld eller med     Förvara inte smycken och stora summor kon-  
våld        tanter i hemmet.
         Var observant när det gäller okända personer   
        samt okända fordon runt fastigheten/i trapphuset   
        -  ta hjälp av grannarna!
        Fotografera och märk dina tillhörigheter. Förvara 
        fotografierna i bankfack.
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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 självkost-
nadspris. 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

Vi öppnar efter ledigheten 
tisdag den 10 januari.

Sagostund tisdag 24 jan 
11.00 för de minsta
13.30 för större
Tema : Vitt

VÄLKOMMEN

Du vet väl om att  
det finns en 
energi- och  
klimatråd-  
givare i  
kommunen?
Den kommunala 
energi- och klimatråd- 
givningen finns för att ge lokalt och regionalt 
anpassad kunskap om energieffektivisering, 
energianvändning och klimatpåverkan. Råd-
givningen är objektiv och kostnadsfri och 
vänder sig till hushåll, organisationer, 
föreningar och företag. 

Du kan fråga allt från varför glödlampan 
försvinner till vad du ska tänka på vid byte av 
uppvärmningssystem.

Kontakta din energi- och klimatrådgivare 
Charlotte Bäckström på telefon 0222-451 27 
om du vill veta mer.

 

Trettondagsafton 5/1 stänger vi kl. 15:00
Trettondagen stängt

Tisdag den 24 januari Sagostunder på Stacken
Kl 11:00 för 0-2 år
Kl 13:30, för 3-6 år
Tema Vitt

Efterlysning !
Finns det någon som har Maj-Britt Nergårds Fransosen och Fransosens barn över och kan tänka sig att 
sälja de, får ni gärna höra av er till oss. Våra exemplar börjar vara väldigt slitna och det verkar omöjligt att 
få tag på nya. 0222-451 38

Det händer på biblioteket! 
i januari
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Sedan sist 

I varje nummer av kommunens informationsblad 
0222:an rapporterar jag för alla intresserade 
kommunmedborgare om några av de olika frågor 
som varit uppe under den senaste tiden för mig som 
kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. 
Håll till godo:
 

* Kommunens budget för 2012 har antagits vid novemberfullmäktigemötet. Budgeten beräknas på ett 
befolkningsunderlag på 4400 invånare och har en nettoram på knappt 198 miljoner kronor. 
Kommunerna i länet och Landstinget har kommit överens om en skatteväxling nu när kommunerna tar över 
hemsjukvården och Landstinget blir kollektivtrafikmyndighet. Kommunalskatten kommer därför att stiga 
med 12 öre, men i gengäld kommer landstingsskatten att minska med samma summa. 
I budgeten avsätts 1 miljon kronor som utvecklingsmedel och 2,5 miljoner till löneökningar. 
Arbetet med budget 2012 har processats under hela 2011. Några sena förändringar i den genomarbetade 
budgeten är följande: 400.000 kronor avsätts till förstärkningar inom Förskolan bl a på grund av att 
barnunderlaget vid förskolorna i Färna och Nyhammar har stigit. 
600.000 kronor avsätts till förstärkningar inom Vård och Omsorg. 100.000 kronor avsätts till feriearbeten. 
Den totala utgiften för feriearbeten blir då 250.000 kronor. 
340.000 kronor avsätts till klassorkestrar och drama inom Kulturskolan. Detta innebär att alla elever i 
grundskolans yngre åldrar kan fortsätta ha gitarr-, stråk- och blåsklasser samt dramaundervisning i olika 
perioder. 
Kommunens investeringsbudget hamnar för 2012 på drygt 39 miljoner kronor. De största investeringarna är 
vattenledningen från Färna till centralorten, ombyggnation av Solrosen till LSS-boende, ombyggnation av 
Sotvretsgården till förskola och del av Klockarbergsskolan till fritidshem.

* Har besökt Smedjan på fd Folkhögskolan tillsammans med Vård och Omsorgsutskottet. Tolv 
ungdomar har nu anlänt till boendet för ensamkommande flyktingar. Det är pojkar i gymnasieåldern. De får 
sin första undervisning i svenska dagtid på NVU i Fagersta.

* Efter en hel del arbete har det äntligen blivit klart att vi får en direktbusslinje mellan Skinnskatteberg 
och Västerås. VL kommer att köra med en miljövänlig biogasbuss! Start 9 januari. En dubbeltur på morgonen 
och två på eftermiddagen.  Detta känns mycket bra!

* En presidiekonferens för Västmanlandspolitiker på Aronsborg har hunnits med. 
Arbetsmarknadsfrågor, folkhälsofrågor och EU-frågor fanns bl a på dagordningen. 

* VAFAB har haft halvårsstämma. Kommunen är delägare i ett mycket välskött bolag som tar hand om 
våra sopor. Roligt! Bl a tillverkas biogas till VL-bussar. 

* Den 6 december hade jag äran att vara inbjuden till Finska residenset i Stockholm för en mottagning 
med anledning av Finlands självständighetsdag. En bok om Skinnskattebergs historia överlämnades till 
ambassadören.

* Brottsförebyggande rådet planerar ett medborgarmöte till den 12 mars 2012. 

Varm hälsning i den begynnande vintern! 
Lars Andersson, KS-ordförande (s)
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Viime kerran jälkeen 
tapahtunutta
Käännös/Översättning: Jenni Tahkokorpi

Tällä palstalla minulla on tapana kertoa kaikille 
kunnan asukkaille joistakin ajankohtaisista asioista, 
joiden kanssa olen ollut tekemisissä Skinnskattebergin 
kunnanhallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa. 
Ole hyvä!

 

* Kunnan talousarvio vuodelle 2012 hyväksyttiin kunnanvaltuuston kokouksessa marraskuussa. Se 
on laskettu sen mukaan, että kunnassa on 4 400 asukasta. Budjetilla on vajaan 198 miljoonan kruunun 
nettokehys. Läänin kunnat sekä Maakäräjät ovat sopineet verovaihdosta nyt, kun kunnat kantavat vastuun 
kotisairaanhoidosta ja Maakäräjistä tulee joukkoliikenneviranomainen. Kunnallisvero tulee sen takia nousemaan 
12 äyrillä, mutta vastineeksi maakäräjävero tulee pienenemään 12 äyrillä. Budjetista varataan miljoona kruunua 
kehitysvaroiksi ja 2,5 miljoonaa palkankorotuksiin. Talousarviota on työstetty koko vuosi 2011. Seuraavassa 
on lueteltuna joitain viime hetken muutoksia: 400 00 kr varataan esikoulutoiminnan vahvistamiseen mm. 
siksi, että Färnan ja Nyhammarin esikouluissa lapsimäärät ovat kasvaneet. 600 000 kr varataan hoiva ja 
huolenpito -yksikön vahvistamiseen. 100 000 kr varataan kesätyökuluihin. Kesätyöntekijöistä aiheutuvat 
kokonaiskustannukset nousevat tällöin 250 000 kruunuun. 340 000 kr varataan kulttuurikoulun luokkaorkesteri- 
ja näytelmätoimintaan. Tämä tarkoittaa sitä, että myös jatkossa kaikki peruskoulun nuorimmat ikäryhmät saavat 
eri jaksoissa kitaransoiton, jousi- ja puhallinsoittimien sekä draaman opetusta. Kunnan investointibudjetti 
vuodelle 2012 on reilut 39 miljoonaa kruunua. Suurimmat investointikohteet ovat vesijohtoverkoston 
rakentaminen Färnasta keskustaan, Solrosen-päiväkodin muuttaminen vammaisten palvelukodiksi (LSS-
boende), Sotvretsgårdenin rakentaminen esikouluksi ja Klockarbergin koulun yhden osan tekeminen lasten 
aamu-/iltapäivätoiminnan yksiköksi (fritidshem).

* Olen vieraillut hoiva- ja huolenpitovaliokunnan kanssa Smedjanilla, entisen kansanopiston tiloissa. 
Sinne on nyt muuttanut 12 ilman saattajaa maahan tullutta pakolaisnuorta. He ovat lukioikäisiä poikia. He saavat 
ruotsin kielen opetusta päiväsaikaan Fagerstan NVU:n toimipisteessä. 

* Melkoisen työmäärän jälkeen on vihdoin varmistunut, että saamme suoran bussiyhteyden  
Skinnskattebergin ja Västeråsin välille. VL tulee ajamaan linjaa ympäristöystävällisellä biokaasukäyttöisellä 
bussilla. Linja aloittaa 9. päivä tammikuuta 2012. Luvassa on yksi edestakainen vuoro aamulla ja kaksi 
edestakaista vuoroa iltapäivällä. Tosi hieno juttu! 

* Västmanlandin alueen poliitikoilla on ollut puheenjohtajakonferenssi Aronsborgissa. Esityslistalla oli 
mm. työmarkkina-, kansanterveys- ja EU-kysymyksiä.

* VAFAB on pitänyt puolivuotiskokouksensa. Kunta on osakkaana erittäin hyvin hoidetussa yhtiössä, joka 
huolehtii jätteistämme. Mukavaa! He valmistavat mm. biokaasua VL:n linja-autoihin. 

* Kuudes joulukuuta minulla oli kunnia olla vieraana Suomen Tukholman suurlähetystössä, jossa 
järjestettiin juhlavastaanotto Suomen itsenäisyyspäivän kunniaksi. Annoin suurlähettiläälle lahjaksi 
Skinnskattebergin historiasta kertova kirjan.

* Rikoksentorjuntaneuvosto suunnittelee pitävänsä kansalaiskokouksen 12. päivä maaliskuuta 2012.

Talvisin – silti lämpimin – terveisin, 
Lars Andersson (s), Kunnanhallituksen puheenjohtaja, Skinnskatteberg 
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I december träffade jag elever på Klockarbergsskolan och be-
rättade för dem om sverigefinnar och (sverige)finska traditio-

ner. Jag frågade eleverna om de visste vad ordet sverigefinne 
innebär för något. Få visste det. Sverigefinne är en benämning 
som används för personer som bor i Sverige och som delvis el-
ler helt har en finsk bakgrund – OM den ifrågavarande personen 
själv vill bli kallad för  sverigefinne. En del av sverigefinnarna 
är tvåspråkiga (de kan både svenska och finska), en del är enbart 
svenskspråkiga och en del finskspråkiga. I Sverige bor det t.o.m. 
700 000 sverigefinnar enligt en uppskattning. Utav dessa kan ca 
300 000 personer (fortfarande) finska. Finska har man i Sverige 
pratat minst 800 år. Finländare strömmade till Sverige i synner-
het efter krigstiden då Sverige behövde arbetskraft. En del flyt-
tade senare tillbaka till Finland, en del stannade kvar.  

Finland tillhörde Sverige över 600 år (1155–1809). Det är 
bland annat därför finska och svenska har talats –  och fort-

farande talas – på båda sidorna av riksgränsen. Den 6 december 
1917 förklarade sig Finland självständigt från Ryssland. Här-
med firades Finlands 94-årsdag den 6 december 2011. Även i 
Skinnskatteberg – för första gången. På den tvåspråkiga festen 
var det tal, musik, finländska delikatesser och poesi (se bilden 
nedan) samt fina dräkter – ungefär på samma sätt som på  pre-
sidentens festmottagning på presidentens slott i Helsingfors, dit 
över 2 000 gäster (bl.a. politiker, kändisar och ambassadörer) 
varje år blir inbjudna. 

Med skoleleverna i Skinnskatteberg funderade jag förres-
ten på vad (sverige)finska kulturen egentligen består av. 

Bastu och öl nämndes. Någon ropade till: Mumin! En annan sa 
korv och julstjärnor. Några tog upp bilsporten. Ja. Finska kultu-
ren består visst av allt det här – och av mycket annat också (be-
roende på personen) – så som kantelespel, en arbetsam attityd, 
(huvudsakligen) vemodig musik, soppmat och vinterbadande. 
Själva (sverige)finnarna anses vara tystlåtna och envisa. Nå ja, 
bland oss finns det åtminstone lika många pratsamma diploma-
ter som det finns tystlåtna personer med enveten personlighet. 
Det lönar sig förresten att personligen bekanta sig med oss ge-
nom att prata med oss och genom att delta i tvåspråkiga evene-
mang! :)

VILL DU ARRANGERA FINSK-/TVÅSPRÅKIGA 
EVENEMANG I VÅR KOMMUN?
Är du sugen på att till exempel starta upp en sverigefinsk band- 
eller poesikväll? Eller kanske en tvåspråkig friluftsaktivitet för 
hela familjen? Kom med idéer, sök bidrag från kommunen och 
förverkliga ditt projekt! Vår kommun, som tillhör förvaltnings-
området för finska språket, vill ge invånarna – i synnerhet barn 
och ungdomar – möjligheter till att bekanta sig med finska språ-
ket och sverigefinska kulturen. Vår samarbetsgrupp (samråds-
grupp) som består av kommunalpolitiker, kommuntjänstemän 
och representanter för minoriteten (sverigefinnarna) har nästa 
möte den 16 februari 2012, då vi bl.a. går igenom de finsk- och 
svenskspråkiga bidragsansökningar som vi fått och som har 
med revitalisering av finska språket och kulturen i vår kommun 

Med vänliga hälsningar,
Jenni Tahkokorpi (tvåspråkig informatör)

Skinnskattebergs kommun, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
tel. 0222 450 44, jenni.tahkokorpi@skinnskatteberg.se

att göra. Ifall din ansökan godkänns, kan du efter ett genomfört 
arrangemang skicka fakturorna till kommunen. Bidragsansök-
ningarna skickas till adressen: Skinnskattebergs kommun, För-
valtningsområdet för finska språket, Box 101, 739 22 Skinn-
skatteberg. I ansökan ska det framgå vad för slags evenemang 
det är fråga om, när och var det ska arrangeras, hur mycket hela 
evenemanget kommer att kosta (bl.a. material och uppträdare 
e.d.) samt arrangörens kontaktuppgifter. Obs! Arrangören be-
talas inte ersättning för arbetstimmarna. För mer information 
kontakta vänligen undertecknad.

EFTERLYSNING!

Är du barn, ungdom eller mamma/pappa som har fin-
ländsk bakgrund och bor i Skinnskattebergs kommun? 

Vad vill du att kommunen ska göra för att du – och dina even-
tuella barn – ska kunna hitta och/eller bevara finska språket och 
(sverige)finska kulturarvet? Skriv om dina önskemål, skicka 
texten till mig och bli hörd! Vi hörs! (Se mina kontaktuppgifter 
i slutet av sidan)

VILL DU INFORMERA OM ETT EVENEMANG PÅ 
KOMMUNENS HEMSIDA?

Om du/din förening/ditt företag håller på att arrangera ett 
evenemang som riktar sig till allmänheten och som äger 

rum i Skinnskattebergs kommun, kan du gratis informera om 
det i evenemangskalendern på kommunens hemsida. Skicka 
e-post om evenemanget till info@skinnskatteberg.se eller ring 
0222 450 44!

FINSKSPRÅKIG TELEFONRÅDGIVNING GÄL-
LANDE KOMMUNENS TJÄNSTER!

På fredagarna (ej på helger och i juli) kl. 14–16 på nummer 
0222 450 44!

MÅNADENS FINSKA ORD 
Lumi = snö
Sataa lunta = Det snöar
Menneen talven lumia = den snö som föll i fjol (i bildlig bety-
delse)

Tiedottajan palsta

I N F O R M A T Ö R E N S  S P A L T erg.

Marja-Liisa Komu läste upp dikten Pielisen balladi på kommunens 
tvåspråkiga fest
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Tapasin joulukuussa Klockarbergin koulun oppilaita ja ker-
roin ruotsinsuomalaisista ja (ruotsin)suomalaisista perin-

teistä. Kysyin koululaisilta, tietävätkö he, mitä sverigefinne 
(’ruotsinsuomalainen’) tarkoittaa. Harva tiesi. Ruotsinsuoma-
lainen on nimitys, jota käytetään Ruotsissa asuvista osin tai ko-
konaan suomalaistaustaisista henkilöistä, mikäli kyseinen hen-
kilö haluaa itseään niin kutsuttavan. Osa ruotsinsuomalaisista 
on kaksikielisiä (he osaavat sekä ruotsia että suomea), osa ai-
noastaan ruotsinkielisiä ja osa pelkästään suomenkielisiä. Ruot-
sissa asuu arviolta jopa 700 000 ruotsinsuomalaista, joista noin 
300 000 osaa (vielä) suomea. Suomea Ruotsissa on puhuttu ai-
nakin 800 vuoden ajan. Suomalaisia virtasi Ruotsiin erityisesti 
sotien jälkeen, kun Ruotsissa tarvittiin työvoimaa. Osa muutti 
myöhemmin takaisin Suomeen, osa jäi.

Suomi oli osa Ruotsia yli 600 vuoden ajan (1155–1809). 
Muun muassa siksi suomea ja ruotsia on puhuttu – ja yhä 

edelleen puhutaan – valtakunnan rajan molemmin puolin. 
6.12.1917 Suomi julistautui itsenäiseksi Venäjästä, joten Suo-
men 94. syntymäpäivää vietettiin 6.12.2011. Niin myös meillä 
Skinnskattebergissä – ensimmäistä kertaa. Kaksikielisessä juh-
lassa oli puheita, musiikkia, suomalaisia herkkuja ja runoutta 
(ks. kuva) sekä pukuloistoa – vähän niin kuin linnan juhlissa 
Suomen presidentin juhlavastaanotolla Helsingissä, jonne yli 
2000 vierasta (mm. poliitikkoja, julkisuuden henkilöitä ja suur-
lähettiläitä) saa vuosittain kutsun.

Mietimme muuten Skinnskattebergin koululaisten kanssa, 
mitä (ruotsin)suomalainen kulttuuri oikein on. Sauna ja 

olut mainittiin. Joku huudahti, että muumit. Joku toinen sanoi 
makkara ja joulutortut. Muutamat viittasivat autourheiluun. 
Niin. Suomalainen kulttuuri koostuu varmastikin kaikesta tästä 
– ja paljosta muusta (henkilöstä riippuen) – kuten kanteleen soi-
tosta, työtä pelkäämättömästä asenteesta, (pääosin) kaihoisasta 
musiikista, keittoruoista ja avantouinnista. Itse (ruotsin)suoma-
laisia pidetään hiljaisina jästipäinä. No, on meissä ainakin yhtä 
monta puheliasta diplomaattia kuin on hiljaista jästipäätäkin. 
Meistä muuten kannattaa ottaa henkilökohtaisesti selvää jutte-
lemalla ja tulemalla kaksikielisiin tapahtumiin! :)

HALUATKO JÄRJESTÄÄ SUOMEN-/KAKSIKIE-
LISIÄ TAPAHTUMIA KUNNASSAMME?

Olisiko kiva pistää pystyyn vaikka ruotsinsuomalainen bän-
ditapahtuma tai pitää suomenkielinen runoilta? Entäpä 

koko perheen ulkoilutapahtuma kaksikielisesti? Ideoi, hae kun-
nalta avustusta ja toteuta projektisi! Suomen kielen hallinto-
aluekuntana haluamme tarjota kuntalaisille – erityisesti lapsille 
ja nuorille – mahdollisuuksia tutustua suomen kieleen ja ruot-
sinsuomalaisuuteen. Kunnan päättäjistä, virkamiehistä sekä vä-
hemmistön (ruotsinsuomalaisten) edustajista koostuva yhteis-
työryhmämme (samrådsgrupp) kokoontuu seuraavan kerran 16. 
päivä helmikuuta, jolloin käymme läpi saamiamme suomen- tai 
ruotsinkielisiä rahoitusanomuksia, jotka liittyvät suomen kielen 
ja kulttuurin elvyttämiseen kunnassamme. Mikäli hakemuksesi 

Ystävällisin terveisin,
Jenni Tahkokorpi (kaksikielinen tiedottaja)

Skinnskattebergs kommun, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
puh. 0222 450 44, jenni.tahkokorpi@skinnskatteberg.se

hyväksytään, voit järjestää tapahtuman ja sen jälkeen ohjata ta-
pahtuman laskut kuntaan. Hakemukset lähetetään osoitteeseen: 
Skinnskattebergs kommun, Förvaltningsområdet för finska 
språket, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg. Hakemuksista tulee 
käydä ilmi järjestettävän tapahtuman luonne, aika, paikka, ta-
pahtuman tarkka kokonaiskustannus tarvikkeiden, esiintyjien 
tms. osalta sekä yhteyshenkilön tiedot. Huom! Järjestäjille ei 
makseta korvausta työtunneista tms. Lisätietoja saa allekirjoit-
taneelta.

ETSINTÄKUULUTUS!

Oletko suomalaistaustainen lapsi, nuori tai perheenäiti/-
isä, joka asuu Skinnskattebergin kunnassa? Mitä sinä 

haluaisit kunnan tekevän, jotta voisit – tai jotta mahdolliset lap-
sesi voisivat – löytää ja/tai säilyttää suomen kielen ja (ruotsin)
suomalaisen kulttuuriperinnön? Kirjoita toiveistasi minulle ja 
tule kuulluksi! Yhteydenottoasi kaivaten, Jenni (ks. yhteystie-
dot sivun alareunasta).

HALUATKO JULKAISTA TAPAHTUMATIEDON 
KUNNAN KOTISIVUILLA?

Jos sinä olet tai jos edustamasi yhdistys/yritys on järjestämäs-
sä kaikille avoimen tilaisuuden Skinnskattebergin kunnassa, 

voit ilmoittaa siitä ilmaiseksi kunnan kotisivujen tapahtuma-
kalenterissa. Lähetä sähköpostia asiasta osoitteeseen info@
skinnskatteberg.se tai soita numeroon 0222 450 44!

SUOMENKIELISTÄ PUHELINNEUVONTAA KUN-
NAN PALVELUJEN OSALTA!

Perjantaisin (ei juhlapyhinä eikä heinäkuussa) klo 14–16 pu-
helinnumerosta 0222 450 44!

KUUKAUDEN SUOMENKIELINEN SANA 
Lumi = snö
Sataa lunta = Det snöar
Menneen talven lumia = den snö som föll i fjol (kuvaannollises-
sa merkityksessä)

T I E D O T T A J A N  P A L S T A erg.

Marja-Liisa Komu lausui runon Pielisen balladi kunnan kaksikielises-
sä juhlassa 6.12.2011 Korpenilla
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Sotning och rengöring
Regelbunden rengöring och kontroll av eldstäder, rök-
kanaler och imkanaler är nödvändig i syfte att minska 
brandrisken. Eldstäder och rökkanaler är den vanligaste 
orsaken till bränder i bostäder. Rengöringen är också bra 
för miljön såväl som bränsleekonomin.

Sotningsfrister 
* Vedpanna: 3 ggr/år 
* Vedpanna miljögodkänd 2 ggr/år 
* Pellets/flis/spannmålseldad värmepanna: 2 ggr/år. 
* Oljepanna med effekt under 60 kW:1g vart annat år. 
* Oljepanna med effekt över 60 kW: 3 ggr/år. 
* Lokal eldstad som eldas med mindre än 2 m3 per år: 
vart 4:e år. 
* Lokal eldstad som eldas med 2 m3 eller mer per år: 1 
gång/år. 
* Imkanal restaurang/storkök:3ggr/år.  
* Fritidshus: sotning vart 4:e år

Eldning  
Använd torr ved, torka veden under tak minst ett år. 
Torka inte veden under presennin. Ved blir inte tillräck-
ligt torr om den huggs och bränns samma år. Se till att 
snabbt få fyr. Tänd med torra stickor, papper och låt 
elden ta sig i finhuggen ved innan mer ved läggs in. 
Håll tillufts- och rökgasspjäll öppna hela tiden om inte 
tillverkaren uppgett annat. Om spjällen stryps uppstår 
pyreldning med stora utsläpp av föroreningar. Fuktig 
ved eller pyreldning gör att anläggningen snabbare sotar 
igen. Tjära kan också bildas i skorstenen. Detta kan 
ge upphov till en soteld. Vid 
eldning i lokaleldstäder är det 
viktigt att inte elda för hårt. 
En bra tumregel är att inte 
elda mer än 2-3 kg ved/timme, 
samt braselda, alltså låta veden 
brinna ut innan mer ved läggs 
in. För långa eldningscykler 
gör att skorstenen till slut blir 
mättad på värme. Detta kan 
orsaka överhettning i t ex 
bjälklag kring skorstenen.

Aska 
Sot och aska ska förvaras i 
plåtkärl med tättslutande lock. 
Glöd kan finnas kvar i flera 
dagar, så var noga med att as-
kan är ordentligt släckt innan 
du sprider den i trädgården. 
Askan innehåller näringsäm-
nen och fungerar i måttliga 
mängder som gödning. Kon-
takta kommunen om du har 
problem med överbliven aska. 

Sotningstaxa Skinnskattebergs kommun 
* Vedpanna: 199 kr.  
* Vedpanna miljögodkänd: 212 kr. 
* Pellets/flis/spannmålseldad värmepanna: 212 kr.  
* Oljepanna med effekt under 60 kW: 166 kr. 
* Miljögodkänd oljepanna: 198 kr. 
* Braskamin: 147 kr.  
* Lokal eldstad: 131 kr.  
* Timtaxa: 392 kr. 
Timtaxan för brandskyddskontroller i Skinnskatteberg 
är 614 kr. Moms tillkommer.

Egensotning 
Möjlighet finns för fastighetsägaren att själv sota eller 
överlåta åt någon annan att utföra sotningen på den egna 
fastigheten än den som kommunen normalt anvisar. 
Möjligheten att själv sota eller låta någon annan sota sin 
Vill man själv sota sin anläggning måste man ansöka 
om det till kommunen. Kravet är att sotningen genom-
förs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. 
Kommunen ska i varje enskilt fall göra en prövning av 
om den som är tänkt att utföra sotningen är lämplig för 
uppgiften. 

Skillnad mellan sotning och brandskyddskontroll 
År 2004 kom en ny lag som styr sotningen, Lagen om 
skydd mot olyckor, LSO. Före 2004 gjordes en enklare 
brandskyddskontroll i samband med sotningen, men 
från och med 2004 ska en grundlig brandskyddskontroll 
utföras av eldstäder och rökkanaler med vissa interval-

ler. Brandskyddskontrollen 
ska utföras av skorstensfejar-
tekniker. Sotningen är sedan 
2004 endast en rengöring.

Bergslagens Sotning och 
Ventilation AB 
Har ansvarat för sotning och 
brandskyddskontroll i Fager-
sta och Norberg sedan 2001 
och tog 2010 över ansvaret 
för sotning och brandskydds-
kontroll i Skinnskatteberg. 
I företaget finns 7 anställda. 
En skorstensfejaringenjör, 
tre skorstensfejartekniker, 
två skorstensfejare samt en 
kontorist. Företaget är sedan 
juni 2010 kvalitets- och 
miljöcertifierade enligt FR 
2000. 

Mer information och kon-
taktuppgifter, se http://www.
bergslagenssotning.se/

Jag och min personal vill 
passa på att tacka alla 
trevliga kommuninne-

vånare för de två gångna 
åren, samt önska
ett gott nytt år!

Klas Eriksson
Skorstensfejarmästare i 

Skinnskatteberg
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Vi riktar ett varmt tack till alla er, särskilt serveringspersonal,
programledare, talare, artister och sponsorer som hjälpt till att möjliggöra

genomförandet av skolans Nobel-fest 2011

ÖSTMARKS BILDEMONTERING
& SERVICE HB
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Söndag 15 jan  kl 18.00   Film  
från 11 år,  se www.biokorpen.se
Arr: Skinnskattebergs filmförening
 

Onsdag 18 jan. kl 19.30  Film  
från 11 år,  se www.biokorpen.se
Arr: Skinnskattebergs filmförening

Söndag 22 jan. kl 18.00  Film  
från 11 år,  se www.biokorpen.se
Arr: Skinnskattebergs filmförening

Lördag 28 januari kl 16.00  
Konsert med Karin Ahnlund, viola och 
Ann-Sofi Klingberg, piano
Violan är ett alldeles för sällan förekommande 
soloinstrument som borde uppmärksammas 
mera med sin fantastiska mörka och fylliga 
klang. Karin Ahnlund, tidigare medlem av Zet-

terqvistkvartetten och till vardags i Kungliga 
Hovkapellet, bjuder här på ett fint tillfälle att 
få bekanta sig närmare med instrumentet i en 
kammarkonsert med musik av Marin Marais, 
Brahms och Ravel. Ann-Sofi Klingberg, som är 
en rutinerad ackompanjatör och lektor i piano-
spel, är hennes beledsagare.
Arr: Skinnskattebergs Kammarmusikförening 
med stöd av Skinnskattebergs kommun, Statens 
Kulturråd, Västmanlandsmusiken och  Syste-
mair.
Entré: 140:-/vuxna, 80:-/medlemmar i Kam-
marmusikföreningen, skolungdom t.o.m. 
gymnasiet har fri entré! För studerande vid 
Skogsmästarskolan är entrén fri efter betald 
medlemsavgift(120:-/spelår).

Söndag 29 jan. kl 18.00  Film  
från 15 år, se www.biokorpen.se
Arr: Skinnskattebergs filmförening

Det händer på Kulturhuset Korpen i januari 2012

TVÅSPRÅKIG BARNKLUBB (SVENSKA-FINSKA)
PÅ SÖNDAGARNA FR.O.M. DEN 15 JANUARI KL. 15

Om du vill tillbringa tid med andra barnfamiljer 
(leka, sjunga, baka osv. tillsammans), är du varmt 

välkommen med hela familjen!

Vi träffas i Finska Föreningens lokaler (Herrgårds-
vägen 2, bakom kommunhuset) på söndagarna 

mellan 15 och 16.

Arrangör är Finska Föreningen. Barnklubben leds 
av Jenni Tahkokorpi.

PS: Det kostar ingenting att vara med!

PPS: Vi talar både svenska och finska!
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Tillsammans kan vi 
skapa ett bättre 
Skinnskatteberg! 

 

 
Om demokratin ska leva, måste 

många delta och ta ansvar. Gör 

slag i saken och hör av Dig! 

 
Är du intresserad av 

-  ekonomi och övergripande frågor, 
    prata gärna med Carina och Vanja 
 
-  skolfrågor med Helene och Ewa 
 
-  tekniska frågor med Patrik 
 
-  vård- och omsorg med Kristina 
 
-  miljöfrågor med Angelique och Eva 

 
Nästa möte den 23 januari, 
kl.19.00 i St Davidsgården 

 
Du är hjärtligt Välkommen! 

 
Vi lovar Dig en rolig och 

intressant tid!  
 

carina.sandor@folkpartiet.se 
janne.lejon@telia.com eller 
vanja.leneklint@tele2.se 

 
www.folkpartiet.se/skinnskatteberg 
www.alliansforskinnskatteberg.se 

Behöver du 
begravningsombud?
Det är inte så allvarligt som det låter. 
Begravningsombudet arbetar förebyggande 
för de som inte tillhör Svenska kyrkan så de 
kan få en värdig begravning enligt sin egen 
uppfattning – oberoende av religion och 

kultur. 

Här i Skinnskatte-
berg är det nu Sten 
Muhammed Yus-
sif Widhe som är 
begravningsombud 
och han önskar få 
kontakt med de som 
har synpunkter och 
förbättringsförslag. 

Ring 0223-49222 eller skriv epost till 
muhammedyussif@gmail.com.

Mer information finns på 
http://www.skinnskatteberg.se/kommun/
om-kommunen/begravningsombud
eller på Länsstyrelsens hemsida: www.
lansstyrelsen.se klicka på ”Människa och 
Samhälle” och sedan begravningar, begrav-
ningsombud i Västmanland.

0222:ans Redaktion önskar alla  
läsare och annonsörer ett 

GOTT NYTT ÅR 2012!
Vi hoppas att ni ska finna att  

0222:an blir roligare, bättre och  
snyggare nästa år.
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Iyengar Yoga
I ny lokal i Skinnskatteberg

Kursstart i februari 
Fre 3/2 kl 16-17.30 & 17.30-19 fortsättare 
Sön 5/2 kl 11-12.30 nybörjare 
6 ggr 660 kr

Mån 6/2 kl 17.30-19 fortsättare 
9 ggr 990 kr

Lärare: Mikael Bede 
Isabelle Andersson Bede

www.iyengaryoga.info

Tel: 0221-212 30

Julgransplundring
Folket Park Skinnskatteberg

 Söndag 8 januari 2012  
 kl: 14:00

 I samarbete med Bergslaget

GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR  
LOVÉN ROLÉN  
SJUKGYMNASTIK
Vi fortsätter att jobba med det senaste 
inom rehabilitering både vad gäller trä-
ning/rehab och apparatbehandling som 
t.ex stötvåg och medicinsk laser. 

Vi finns på Hemgården/SKBG och Arena/
Fagersta.

Landstinget Västmanland har sedan länge 
beslutat att du som patient har rätt att 
välja sjukgymnast oavsett vilken familjelä-
kare du går hos. Remissfrihet gäller.

Teltid  
Månd-Fred 07.30-08.00 : 0222-106 57

alt. 
Lena 070-728 72 38  
Leif 070-441 27 43  
Linda 070-441 46 44

Varmt välkomna!

SUOMENKIELISTÄ PUHELINNEU-
VONTAA KUNNAN PALVELUJEN 

OSALTA!
Perjantaisin

(ei juhlapyhinä eikä heinäkuussa)
klo: 14–16

puhelinnumerosta 0222 450 44!

FINSKSPRÅKIG TELEFONRÅDGIVNING GÄL-
LANDE KOMMUNENS TJÄNSTER!

På fredagarna
(ej på helger och i juli)

kl. 14–16
på nummer 0222 450 44!
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  Svenska kyrkans kalendarium Januari 2012                                       
  Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling           
 

 
 Lö 31/12 kl.15.00        Nyårsbön i Heds kyrka. Marie Blommé.  Agneta och Ida Ek, sång. 
                       Karin Waldemarsson, sång. 

   Sö 1/1 kl.18.00        Musik och lyrik vid nyårstid i Gunnilbo kyrka. Heléne Leijon. 
 Fre 6/1 kl.18.00        Från advent till trettondedag i Heds kyrka. Marie Blommé. Hedkören.  
                        Lene Kristjansen, kontrabas. Staffan Bergman, flöjt. Johan Karling, trumpet. 
                        Julia Ögren, sopransolist. Agneta Sonnebo-Ögren, orgel och piano. 

Sö 8/1 kl.11.00        Mässa vid julens slut i Skinnskattebergs kyrka. Hans Eric Johansson. 
                    Kyrkcafé! 
Fre 13/1 kl.10.30        Babypaketstillverkning i S:t Davidsgården. 
Sö  15/1 kl.11.00        Söndagsmässa i S:t Davidsgården. Marie Blommé.  Café. 
On 18/1 kl.13.00        Korsdrag i S:t Davidsgården. Astrid Söderbaum-Lilljekvist läser poesi. 
Sö  22/1 kl.11.00        Mässa i S:t Davidsgården. Mari Jansson. Café. 
Ti 24/1 kl.16.00        Mässa i S:t Davidsgården. Mari Jansson.  
Fre 27/1 kl. 9-16         Förintelsens minnesdag i Skinnskattebergs kyrka. Var med och tänd ljus. 
Sö 29/1 kl.11.00        Gudstjänst och samtal en söndag, i S:t Davidsgården. Heléne Leijon. Café. 
……………………………………………………………………………………………………………….  
        

  
 
              
 
       ……………………………………. 
      
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
     
                                                                                    
 
 
 

  
  

 

                                    
 
  

 

Skinnskatteberg med Hed och 
Gunnilbo församling 
Kyrkvägen 3, 739 31 Skinnskatteberg 
Skinnskatteberg.pastorat@svenskakyrkan.se 
www.svenskakyrkan.se/skinnskatteberg 
Vi finns på Facebook ! 
Expedition: vard.10 -12………….0222-100 10 
Kyrkoherde………………………0222-336 32 
Komminister…0222-336 30 och   0222-336 33 
Kyrkogårdsförman………….........0222-336 39 
 
 

 
Heds kyrkliga syförening brukar träffas 
varannan måndag kl 14 i Hedgården. 
 
Skinnskattebergs kyrkliga dagsyförening 
brukar träffas varannan måndag kl 14 
 i S:t Davidsgården. 
 
Skinnskattebergs kyrkliga kvällssyförening 
brukar träffas 1:a onsdagen i mån. kl 19 
i S.t Davidsgården. 
                                    

            Månadens psalm  495  
 
1 I öster stiger solen opp/ och sprider guld på sky. 
Hon stiger över bergets topp, bestrålar stad och by. 
 
2 Hon kommer från den fagra kust,/ där paradiset låg. 
Hon ger de gamla liv och lust/ och fröjdar barnens håg. 
 
3 Hon hälsar oss ännu så skönt/ från Edens morgon klar, 
där livets träd stod evigt grönt,/ där livets källa var. 
 
4 Hon hälsar oss från livets hem,/ där upp en stjärna rann, 
Guds ljus, som över Betlehem/ för österns vise brann. 
 
5 Och stjärnorna, de buga sig,/ när dagens sol går opp, 
den sol, som oförliknelig/har bådat världens hopp. 
 
6 Du solars sol från Betlehem,/ hav tack och lov och pris 
för varje glimt från ljusets hem/ och från ditt paradis.  

Vill du sjunga i kör? 
Tala med kantor Lennart Ögren. 
Telefon: 0222-336 35       

                                      

Vill Du fira gudstjänst vid något särskilt tillfälle? 
Då kan vi hjälpa till ! 
Samla ihop några som Du tror vill vara med och 
hör av Dig till vår församling ! 

 
         Gott Nytt År! 
         Er 
         Hans Eric Johansson / kyrkoherde 
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SKINNSKATTEBERGS
FÖRETAGSNÄTVERK

NÄSTA SAMMANKOMST
25 januari 2012, kl. 07.30- 09.00
Färnas Hjärta B&B och konferens
Skolvägen 6, Färna

Kaffe och smörgås 
finns på plats.

TEMA
Näringslivet i Skinnskatteberg 
-Våra framtidsvisioner och idéer

ANMÄLAN: info@farnashjarta.se

Du är varmt välkommen till vår februariträff:
22 februari 2012 kl 07.30 hos Teatermaskinen 
i Riddarhyttan.

För mer information, kontakta Marnix Bijl, ordförande. 
telefon 076-2625387 eller e-post info@farnashjarta.se

START!
Lördagsöppet 

på Albinssons konditori

14/1 kl. 10.00-14.00

Gott Nytt År!

Välkomna!

MEDICINSK FOTVÅRD
Nyöppnad i Skinnskatteberg

Specialutbildad i Diabetiker-  
och Reumatikerfotvård 

Samt vid Hälsporreproblem!

Tidsbeställning: 070-448 28 77

Toini Korpilahti 
Examinerad Fotvårdsterapeut

Gör en klassiker 
även du 2012!
OK Hedströmmen tar över Skinnskattebergs- klassi-
kern från kommunens Livsstilsgrupp. Ett diplom i ny 
tappning tas fram. För att få diplomet ska du genom-
föra de tre grenarna; längdskidor, cykel och löpning.

Längdskidor från Borntorpet   
sönd. 5 feb. kl 11.00.  

Cykel från båthamnen  
sönd. 27 maj kl. 15.00.

Löpning från Borntorpet  
sönd. 19 aug. kl. 15.00.
Gemensam start för alla grenar.

Klassindelning: Utmaning, motion och barn.
Startavgift 100 kr för alla tre grenarna, alternativt 
50 kr per gren. I startavgiften ingår dryck vid 
målgång samt vätskekontroll i utmaningsklassen.
Kom i god tid för anmälan!
Upplysningar lämnas av Ragnar 0222-412 27  
eller Roger 070-7132549.


