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Sidan 8

Gilla oss på Facebook! 
Tykkää Facebookissa!

Aktuellt för Skinnskattebergs kommun 
- Årgång 28 Nr 1, Januari 2013

0222:an

VINTERAKTIVITETER

Skridskoåkning på Masbo IP
Isen görs iordning vardagar mellan kl. 07:00 och 13:30 
och är öppen för allmänheten från kl. 14:30 samt helger.
Det gröna omklädningsrummet är öppet och snöskrapor 
står till förfogande under helger och annan ledig tid.

Sidan 10

Det händer på 
Skinnskattebergs 
bibliotek

Sidan 13

Först i Länet med 

Avgiftsfri  
Kulturskola

Sidan 5

Lars Andersson 
om den senaste tiden som 
kommunstyrelsens  
ordförande 

Utförsåkning
Källfallsliften i Riddar-

hyttan har öppet   
	 om	det	finns
 snö. Se annons  
 på sid 10.

Längdskidåkning
Preparerade	spår	finns	i/vid	
Borntorpet  
Hardalen (Riddarhyttan) 
Färna 
Uttersberg  
Hed
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Matsedel vecka 2-5
Klockarbergsskolan

 0222:ans redaktion:

Marie Wennerström, Redaktör 
Marco Helmisaari, Informatör 
Belinda Ekström, Informatör

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 redak-
tionen. Redaktionen ansvarar inte för material som inte beställts.

Nya annonspriser! Exempel exkl. moms

  Företag Föreningar 
Halvsida            1800:- 600:-  
Kvartssida         950:- 350:-  
1/8-dels	sida		 600:-		 250:-	

Format 
Helsida: 233x165  Halvsida, stående: 233x80  Halvsida, liggande: 
113x165  Kvartssida: 113x80

I kalendern på sidan 3 kan man ”annonsera” gratis med evenemang 
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 14 januari 
Nästa utdelningsdag - den 1 februari

Lite mer personlig, färgglad och som vanligt fylld 
med information från kommunen samt annonser 
från föreningar och företag. Hör gärna av dig till 
redaktionen med synpunkter på 0222:an eller tips 
och önskemål om innehåll framöver. Tyvärr har vi i 
december sett andra nissar än tomtenissar, nämligen 
tryckfelsnisse... I decembernumret presenterades alla 
nya annonsformat och två av dessa var fel. På sidan 4 
repeteras därför denna information på ett korrekt sätt. 

0222:an är ju en del av det informationsarbete som 
utförs på kommunen. Andra delar är exempelvis 
webbplatser, sociala medier, mässor och broschyr-
framställning. För att skapa mer kraft i detta arbete 
startade i december en grupp som ska arbeta strate-
giskt med kommunikationsarbetet. I gruppen repre-
senteras kommunens alla verksamheter och resultatet 
ska bli en mer sammanhållen och tydlig bild av 
Skinnskattebergs kommun.

I och med detta nummer och årsskiftet 2012-2013 
måste vi tyvärr säga hejdå till vår informatör Belinda 
Ekström som har förstärkt informationsenheten under 
hösten. Det blir ett stort hål i vår arbetsgrupp men 
jag själv och Marco ska göra vårt bästa för att ”klara 
biffen” framöver.

Här är din nya kommuntidning!

God fortsättning!
 
 
 
Marie Wennerström
Redaktör

Vecka  2 
Tisdag: Ekologiska köttbullar, gräddsås,   
grönsaker & potatis. 
Onsdag: Panerad fisk, pikantsås & potatis. 
Torsdag: Mexicanasoppa & fläskpannkaka. 
Fredag: Korvstroganoff & ris. (råkost)

Vecka  3 
Måndag: Prinskorv, stuvade morötter, potatis. 
Tisdag: Pannbiff med lök, sås & potatis. 
Onsdag: Panerad fisk, remouladsås & potatis. 
Torsdag: Spaghetti & köttfärssås.  (pizzasallad) 
Fredag: Kycklingfilé med sås & ris.

Vecka  4 
Måndag: Pasta med skinka & ostsås. 
Tisdag: Ekologiska köttbullar, makaroner & 
gräddsås. 
Onsdag: Fiskgratäng & hemlagat potatismos. 
Torsdag: Kycklinggryta m kokosgrädde & ris. 
Fredag: Köttfärsgratäng (smörgåsgurka)

Vecka  5 
Måndag: Kryddig korvgryta m bacon & pasta.   
Tisdag: Hemlagad färsbiff, brunsås, grönsaker & 
potatis. 
Onsdag: Stekt fisk, hummersås & ris.  
Torsdag: Köttsoppa & pannkaka 
Fredag: Chili con carne & ris.

Matsedel vecka 2-5
Klockarbergsskolan

Låt st
å!
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Aktivitetskalender januari 2013

07/01	|	18:00	-	Lurboligan	-	Bowling	|	Lurbohallen
07/01	|	19:00	-	Gympa	med	Skinnskattebergs	

gymnastikförening.	Se	sid	16	|	
Gymnastiksalen

08/01	|	14:00	-	PRO	Grötfest,	PRO	Vetarna	|	
Hemgården Skinnskatteberg

08/01	|	17:00	-	Utställning	-	Vernissage	-	Hans-Åke	
Karlsson	visar	fotografier	från	vandringar	
med	Teatermaskinen.	Vernissage	8	januari	
kl 17 Utställningen pågår till slutet av 
mars.	|	Skinnskattebergs	bibliotek

09/01	|	12:00	-	PRO	Bridge	|	Finska	Föreningen
09/01	|	16:00	-	PRO	Bingo	|	Hemgården	

Skinnskatteberg
10/01	|	10:15	-	PRO	Bowling	|	Lurbohallen
10/01	|	19:00	-	Aerobics	onsdagar.		Prova	gratis	första	

gången!	|	Gymnastiksalen
11/01	|	08:30	-	PRO	Fiske	|	Skinnskatteberg
12/01	|	16:00	-	Konsert	med	Emil	Jonason,	klarinett,	

Peter	Friis-Johansson,	piano.	Se	sid	8	|	
Kulturhuset Korpen

13/01	|	10:00	-	Bowling	-	BK	Skinnsberg	B	-	BK	Triss	
B	|	Lurbohallen

13/01	|	11:00	-	Högmässa.	Präst:	Mari	Jansson.	
Kyrkkaffe.	|	St:Davidsgården

13/01	|	14:00	-	JULGRANSPLUNDRING	-	Dans,	
sång	och	kakbuffé!	|	Riddarhyttans	
allaktivitetshus

13/01	|	14:00	-	Julen	dansas	ut	-	Välkommen	till	
Folkets	Park	|	Skinnskatteberg

13/01	|	18:00	-	Sjung	ut	julen	med	Hedkören.	Präst:	
Mari	Jansson.	|	Heds	kyrka

13/01	|	19:00	-	Latino	inspirerad	aerobic	-	söndagar.	
Terminsavgift: 250:-  Prova gratis första 
gången!	|	Gymnastiksalen

14/01	|	09:00	-	PRO	Målarcirkel	-	Andra	tid	17.30	|	
Lurbohallen	/	ABF

14/01	|	18:00	-	Hembygdens	Kyrka	har	möte	|	
St:Davidsgården

14/01	|	18:00	-	Bowling	-	Lurboligan	|	Lurbohallen
15/01	|	15:00	-	Bowling	-	PB	Lurbo	-	Sala		4-manna	|	

Lurbohallen
16/01	|	09:00	-	PRO	UT	o	GÅ	-	Start	utanför	Coop	

Konsum	|	Skinnskatteberg
16/01	|	12:00	-	PRO	Bridge.	|	Finska	Föreningen
17/01	|	10:15	-	PRO	Bowling.	|	Lurbohallen
18/01	|	08:30	-	PRO	Fiske	-	Plats	meddelas	senare	|	

Skinnskatteberg

19/01	|	10:00	-	Bowling	-	10:00	BK	Skinnsberg	
F	-	BK	Joar	15:40	BK	Skinnsberg	A	-	
Östhammars	BS	|	Lurbohallen

19/01	|	19:00	-	Digitalopera,	Donizettis	Maria	Stuart,	
live	från	The	Met.	Se	sid	8	|	Kulturhuset	
Korpen

20/01	|	11:00	-	Grannsamverkansmöte	|	Fiket	i	
Bernshammar

20/01	|	11:00	-	Högmässa.	Präst:	Mari	Jansson.	
Kyrkkaffe.	|	St:Davidsgården

20/01	|	13:00	-	Bowling	-	BK	Skinnsberg	B	-	BK	Joar	
B	|	Lurbohallen

21/01	|	09:00	-	PRO	Målarcirkel	|	Lurbohallen	/	ABF
21/01	|	13:00	-	PRO	Gymnastik	|	Finska	Föreningen
21/01	|	18:00	-	Bowling	|	Lurbohallen
22/01	|	19:00	-	Föreningsmöte	IOGT-NTO	|	Leneklints
23/01	|	07:30	-	Företagsfrukost	|	Kommunhuset
23/01	|	09:00	-	PRO	UT	o	GÅ	-	Start	vid	Coop	

Konsum	|	Skinnskatteberg
23/01	|	12:00	-	PRO	Bridge	-	.	|	Finska	Föreningen
23/01	|	13:40	-	Bowling	-	PB	Lurbo	-	Fagersta		

8-manna	|	Lurbohallen
23/01	|	16:00	-	PRO	Bingo.	|	Hemgården
24/01	|	19:00	-	Folkpartiet	har	månadsmöte	|	

Hedgården
25/01	|	08:30	-	PRO	Fiske.	|	Skinnskatteberg
26/01	|	11:40	-	Bowling	-	BK	Skinnsberg	F	-	BK	Ene	|	

Lurbohallen
27/01	|	10:00	-	Bowling	-	BK	Skinnsberg	B	-	BK	Triss	

B	|	Lurbohallen
27/01	|	11:00	-	Gudstjänst.	Kaffe.	|	St:Davidsgården
28/01	|	09:00	-	PRO	Målarcirkel.	|	Lurbohallen	/	ABF
28/01	|	13:00	-	PRO	Gymnastik.	|	Finska	Föreningen
28/01	|	18:00	-	Bowling	-	Lurboligan	|	Lurbohallen
29/01	|	14:00	-	PRO	Kvartalsmöte.	|	Hemgården
30/01	|	09:00	-	PRO	UT	o	GÅ	-	Start	vid	Coop	

Konsum	|	Skinnskatteberg
30/01	|	12:00	-	PRO	Bridge	-	.	|	Finska	Föreningen
30/01	|	13:00	-	Vårens	första	korsdrag	kör	igång!	

Program	kommer!	|	St:Davidsgården
30/01	|	18:30	-	Medlemsmöte	(s)	-	Allaktivitetshuset	

Sture

Kalendarium för gudstjänster och aktiviteter i Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling    - se sid 15

Alltid aktuell info på: 
www.skinnskatteberg.se/kalender 
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tele 0221-212 30 • www.iyengaryoga.info

Iyengaryoga i Skinnskatteberg
med Isabelle A Bede och Mikael Bede
Vi hälsar nya & gamla elever välkomna 
till ett härligt yogaår 2013!

Heldag 16 feb
kl 10.30-16.30
Fokus på omvända 
ställningar, 
huvudstående, 
axelstående.
För dig som 
utövat iyengaryoga 
minst ett år.

Kursstart:
Fortsättare 4 februari 17.20-18.50  

Fortsättare 8 februari 16-17.30 & 17.45-19.15 

Nybörjare/du som vill ta det lugnare 
10 februari 10.30-12

Annonsera i 0222:an?
Några av de nya annonsmåtten var inte korrekta i 
förra	numret.	Här	kommer	de	igen.	/Redaktionen

Exempel mått och priser:
 Företag Föreningar

Helsida: 233 x 165 3200:- 950 

Halvsida (liggande): 113 x 165 1800:- 600:-

Halvsida (stående): 233 x 80 1800:- 600:-

1/4-delsida: 113 x 80 950:- 350:-

1/8-delsida: 54 x 80 600:- 250:-

Dubbelnotis: 24,5 x 80 450:- 150:-

Notis: 24,5 x 37, 5 300:- 100:-

Man kan även i fortsättningen prenumerera på 

annonsplats 5 eller 10 nummer i taget. Kontakta 

redaktionen - se sid 2.

Sophämtningsschema 2013

Tömningsveckor för dem som har månadshämtning 
och varannan månadshämtning 2013.

Varje	månad								Varje	månad	 Varannan	månad	 Varannan	mån
Jämna	veckor						Ojämna	veckor					Jämna	veckor							Ojämna	v

 4  3  4  3
 8  7  12  11
12  11  20  19 
16  15  28  27
20 S  19 S  36  35
24	O	 	 23	O	 	 44	 	 43
28 M  27 M  52  51
32 M  31 M   
36 A  35 A
40 R  39 R
44  43
48  47
52  51

Mer	om	sophantering,	se	Vafabs	hemsida:	www.vafabmiljo.se

Vintertips för  
källsorterare!
Under den kalla årstiden kan det 
bli problem med fastfrysning i 
framförallt bruna kärlet. Här är 
några tips för att minska risken:

•	 Lägg tidningspapper eller bit 
av äggkartong i botten på pap-
perspåsen eller kärlet. 

•	 Låt blött matavfall rinna av 
innan det läggs i påsen.

•	 Använd påshållaren så blir 
avfallet ventilerat och påsen 
hålls torr.

•	 Använd aldrig plastpåse till 
matavfallet/bioavfallet.

•	 Håll  kärlet rent – då minskar 
risken för fastfrysning.

Kom ihåg att skotta och sanda 
kring kärlet. Se till att kärlet står 
på en plan yta.
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I denna spalt 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. 

Vi	går	mot	ett	avslut	av	2012.	Kommunfull-
mäktige har tagit budgeten för 2013 och detta 
har skett i enighet över partigränserna.  
Budgeten bygger på visionen om ett hållbart 
Skinnskatteberg med god och effektiv service 
i fokus där kommuninnevånarna vill bo, verka 
och utvecklas. Kommunen har även antagit 
tretton kommungemensamma mål som kom-
mer att utvärderas och ses över under början av 
2013.	Målstyrningsmodellen	med	Vision,	Mål	
och Aktiviteter kommer under året att utveck-
las vidare. 
 
Den miljon till utvecklingsmedel som funnits 
med i budgeten varje år sedan 2009 har fallit i 
god jord. I budget 2013 finns återigen en mil-
jon kronor avsatta till utvecklingsmedel för att 
kunna fortsätta flytta fram kommunens positio-
ner inom olika områden.  
 
Några viktiga satsningar görs under 2013. 
Kulturskolan blir avgiftsfri, Barnomsorgstaxan 
och taxan för skolbarnsomsorg blir 0 kronor 
för hushåll med en inkomst under 17.000:- per 
månad. Kostnaden för trygghetslarm sänks 
från 250 kr till 100 kr per månad. 
 
Den största satsningen i investeringsbudgeten 
för 2013 är byggnationen av ett nytt LSS-
boende. Politiken är medveten om att fortsatta 
investeringar kommer att behöva göras inom 
VA-området	och	har	aviserat	att	tilläggsbudge-
teringar kommer att kunna göras när vissa 
förtydliganden har gjorts från förvaltningens 
sida inom detta område.
  
Ett bra samarbetsklimat inom politiken och 
kommunen, regionen och länet ser jag som 

viktiga framgångsfaktorer för Skinnskatteberg 
som kommun när de ekonomiska kriserna 
avlöser varandra i Europa och vår omvärld. 
Skinnskattebergs kommun har trots minskat 
befolkningsunderlag en stark ekonomi. 

Har deltagit i en uppvaktning på näringsdepar-
tementet i Stockholm med Landshövdingen i 
spetsen.	Västmanlandsdelegationen	framförde	
synpunkter på vikten av att satsningar görs på 
kollektivtrafiken och godsstråken i Mälardalen 
och Bergslagen. 

Länets krishanteringsråd har haft möte. En 
mötesplats för representanter från länsstyrelse, 
landsting, kommuner, myndigheter och näri-
ngsliv.	Viktigt	att	kanaler	för	samarbete	finns	
den dagen någon allvarlig olycka eller kris 
drabbar länet. 

Vill	som	avslutning	på	dessa	rader	önska	er	
alla kommunmedborgare  
en	God	Fortsättning	på	det	Nya	Året	2013

Vinterhälsning	från	ett	kallt	Skinnskatteberg!

Sedan sist

Skinnskatteberg den 13 december 2012
 
 
 
Lars Andersson (s)
Kommunstyrelsens	Ordförande
Skinnskatteberg
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Så har det återigen blivit ett nytt år med nya möjligheter 
och nya händelser. Det här blir min sista Informatörens 
spalt och jag passar därför på att tacka för min tid här i 
Skinnskattebergs kommun. Det har varit en fantastisk 
höst och jag är mycket glad över att ha fått lära känna 
Skinnskatteberg, ett av de vackraste och ställen jag har 
varit på.

Mest pengar till Västmanland
Västmanland	är	ett	av	två	län	som	har	nått	målet	att	
minska andelen olämpliga läkemedel för äldre. Detta 
innebär att Skinnskatteberg får 1 891 104 kronor som 
ska användas till att utveckla och säkra vården för de 
mest sjuka äldre. 

Skidspår i Skinnskattebergs kommun
I	Skinnskattebergs	kommun	finns	det	skidspår	vid	bland	
annat Bondtorpet, Hardalen (Riddarhyttan), Färna, 
Uttersberg och Hed.

Klockarbergsskolan visar toppresultat i nationella prov
Klockarbergsskolans nior var bäst i länet i ämnena 
svenska och engelska visar statistik från de nationella 
proven. I hela Sverige är det endast 18 andra kommuner 
som har lyckats lika bra i dessa ämnen. 

Skinnskattebergs kommun visar 
starkast reultat i Västmanland
Rapporten	”Finansiell	profil	-	Skinnskattebergs	
kommun 2009-2011” skriven av Kommunforskning 
i	Västsverige,	visar	att	Skinnskattebergs	kommun		
har starkast resultat före extraordinära poster i relation 
till	verksamhetens	bruttokostnader	i	Västmanland	
under 2011. Skinnskattebergs kommun redovisade även 
det	starkaste	genomsnittliga	resultat	i	Västmanland	
under de tre senaste åren med 3,2% i snitt per år. 
Därefter	kom	Västerås	stad	med	2,8%	och	Fagersta	
kommun med 2,7%.

Hämta sand 
Från och med den 7 december är du välkommen att 
hämta sandpåsar hos Alltjänst, Östra Ringvägen 2 
(mellan	Coop	konsum	och	Systembolaget.	Behövs	mer	
än	ett	par	påsar	finns	det	sandlådor	för	allmänheten	på	
ett	flertal	ställen	i	kommunen:

•	Skinnskatteberg 
•	Riddarhyttan 
•	Hed/Bernshammar 
•	Färna 
•	Uttersberg
Ring Alltjänst för mer information på telefonnummer 
0222-451 08 (samordnare) eller 0222-450 98 (admi-
nistratör). 

Skinnskattebergs politiker eniga om en stark budget. 
Kommunfullmäktige i Skinnskatteberg har antagit 2013 
års budget. Läs mer om detta på sidan 5, ”Sedan sist”.

Vattenavstängning 
I slutet av november stängdes vattnet av i Källfallet, 
Rödgruvan och Riddarhyttan från Q-starmacken och 
norrut. Detta berodde på inkoppling av en utbytt 
vattenledning. 

Vägkantsarbete på väg 233/Köpingsvägen 
Trafikverket	har	utfört	kantskärning	och	dikesrensning	
utmed	väg	233/Köpingsvägen	genom	Skinnskatteberg	
mellan Uttersbergs- och Riddarhytteanslutningarna.

Informatörens spalt

 
 
 
Belinda Ekström
Informatör 
0222 - 450 47  
belinda.ekstrom@skinnskatteberg.se
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Tahdon aloittaa toivottamalla kaikille oikein hyvää 
uutta vuotta 2013. Toivon että joulu ja vuodenvaihde on 
mennyt oikein mukavasti ja että myös sinä olet  
nauttinut	talvesta.	Joulun	rauhainen	aika	on	varmaan	
antanut uusia voimia ja että innolla otamme uuden  
vuoden haasteet ja tapahtumat vastaan.

Klockarberginkoulun huipputulokset
P4	Västmanland	raportoi	että	yhdeksäsluokkalaiset	
Skinnskattebergin kunnassa ovat suorittaneet läänin 
parhaat tulokset maankattavissa kokeissa (nationella 
proven). Ainoastaan 18 muuta kuntaa ruotsissa on 
saavuttanut samanarvoisia tuloksia aineissa ruotsi ja 
englanti.
 
Skinnskattebergin kunnan politikot yksimielisiä  
vahvasta budjetista
Kunnanvaltuusto on otaksunut vuoden 2013budjetin.
Panostusksia 2013 joita kuntalaiset huomaavat  
arjessa on muun muossa että lasten päivähoitotaksa 
tulee olemaan 0 kr talouksille joitten tulot ovat alle 
17 000 kr kuukaudessa, läänin ensimmäisena kuntana 
Skinnskattebergin kunta tarjoaa maksuttoman  
kulttuurikoulun ja ikäihmisten hälyttimen hinta  
lasketaan 250 kr 100 kr kuukaudessa.
 
Lähde hiihtolenkille
Nyt kun talvi on tuonnut lunta ja pakkasta on aika 
lähteä hiihtolenkille. Skinnskattebergin kunnassa löydät 
ladut muumuossa Borntorpetissa, Hardalenissa (Riddar-
hyttan) , Färnassa, Uttersbergissä ja Hedissä.

Luistelua Masbon urheilukentällä
Ota	mahdollisuus	ja	mene	luistelemaan	Masbon	 
urheilukentän	jäälle.	Jäätä	kunnostetaanarkipäivisin	 
klo 07:00 – 13:30 ja on sen jälkeen klo 14:30 alkaen 
yleisölle	auki.	Vihreä	pukuhuone	on	käytettävissä	ja	
kaavin löytyy paikanpäältä viikonloppuisin.

Väsmanlandiin rahaa
Västmanland	on	yksi	kahdesta	läänistä	joka	on	 
tavoittanut tavoitteet vähentämään ikäihmisten  
sopimattomien lääkkeitten määrää. Tämä tarkoittaa sitä 
että Skinnskattebergin kunta saa 1 891 104 kr  
käyttääkseen sairaitten ikäihmisten huollon  
kehitykseen.
 
 
 

Skinnskattebergin kunnalla Västmalnlandin vahvin 
tulos
Kommunforskning	i	Västsverige	harjoittaa	tutkimusta	
alueilla ekonomia ja organisaatio kunnissa ja  
maakäräjissäovat tuottaneet raportin  
”Finansiell	profil	-	Skinnskattebergs	kommun	2009-
2011” jossa analysoidaan missä Skinnskattebergin 
kunta sijaitsee ekonomisesti ja miten kuntamme on 
kehittynyt vuosien 2009-2011 välisellä ajalla verrattuna 
Västmanlandin	läänin	muita	kuntia	vasten.
Raportti näyttää että Skinnskattebergin kunnalla on 
kunnista	vahvin	tulos	ennen	Västeråsia	ja	Fagerstaa.
Ruotsinkielisen raportin voit löytää kokonaisuutena 
kunnan nettisivulta.

Pysy liukkaalla pystyssä! 
Voit	hakea	hiekoitushiekkaa	Alltjänstiltä,	 
Östra	Ringvägen	2	(Coop	konsumin	ja	Systembolagetin	
välissä) 
 
Jos	tarvitset	enemmän	kuin	muutaman	pussin	 
hiekoitushiekkaa löydät kunnan yleiä hiekkasäiliöitä 
näistä paikoista:
- Skinnskatteberg 
- Riddarhyttan 
-	Hed/Bernshammar 
- Färna 
- Uttersberg  
 
Tienvarsitöitä tiellä 233/Köpingsvägen
Trafikverket	on	suorittanut	tienvarsitöitä	 
Skinnskattebergissä	tiellä	233/Köpingsvägen.	 
Tienvarsia on hoidettu Uttersbergin ja Riddahyttanin 
yhteyksissä.

Tiedottajan palsta

Marco Helmisaari 
Kaksikielinen tiedottaja
0222 - 450 44 
marco.helmisaari@skinnskatteberg.se
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Lördag 12 januari 16.00 

Konsert med Emil Jonason, klarinett, Peter 
Friis-Johansson, piano
Med	konserten	“Beautiful	Insanities”	firar	Emil	Jonason	
och	Peter	Friis-Johansson		sitt	tioårsjubiléum	som	duo	
genom att presentera sitt mest personliga program 
någonsin.	Både	Peter	och	Jonas	har	vunnit	Yamahas	
tävling för unga musiker samt erhållit varsin årgång av 
Solistpriset. Efter sitt stora genombrott med ett antal 
bejublade konserter 2010 från bl a Wiener Musikverein, 
Amsterdam	Concertgebouw,	Barcelona	L´Auditori,	har	
Emil	och	Jonas	kommit	för	att	stanna	på	den	internatio-
nella musikscenen.

Arr: Skinnskattebergs Kammarmusikförening med stöd 
av	Skinnskattebergs	Kommun,	Västmanlandsmusiken,	
Statens Kulturråd och Systemair 

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

Lördag 19 januari 19.00  

Digitalopera, Donizettis Maria Stuart, live 
från The Met
David	McVicar	regisserade	Donizettis	Anna	Bolena	 
förra säsongen. Nu står han bakom Mets premiär av 
Maria Stuarda, den andra operan i kompositörens  
berömda trilogi av operor om kungahuset Tudors  
historia.

–	Donizettis	tre	Tudor-operor	är	väldigt	olika	i	tonfall,	
stämning och musikaliskt innehåll. Maria Stuarda är 
en annan sorts opera än förra säsongens Anna Bolena, 
som vi iscensatte med en hel del historisk trovärdighet. 
Denna gång satsar vi på en visuell stil som förhåller 
sig friare till historien. Hellre än att skildra historiska 
skeenden, återspeglas här den romantiska stämningen i 
Donizettis	musik,	berättar	McVicar.

Joyce	DiDonato	sjunger	titelrollen	som	den	trotsiga	
Mary,	Queen	of	Scots.	Sydafrikanska	sopranen	Elza	van	
den Heever gör sin Met-debut som Marys fruktade rival 
Drottning	Elizabeth	I.	Matthew	Polenzani	är	Leicester,	
Joushua	Hopkins	spelar	Cecil	och	Matthew	Rose	är	
Talbot.	Maurizio	Benini	dirigerar	ensemblen.

I rollerna:  
Joyce	DiDonato	-	Maria	Stuarda	,	Elza	van	den	Heever	
-	Elisabetta	,	Matthew	Polenzani	-	Leicester	 
Joshua	Hopkins	-	Cecil	,	Matthew	Rose	–	Talbot	Diri-
gent:	Maurizio	Benini 
Regissör:	David	McVicar	Beräknad	längd:	3	tim	15	min

Arr: Skinnskattebergs Kammarmusikförening med stöd 
av	Skinnskattebergs	kommun,	Statens	Kulturråd,	Väst-
manlandsmusiken och  Systemair. Entré: 200:-. Biljetter 
säljs vid entrén.

Söndag 20 januari 18.00 

Film, se www.kulturhusetkorpen.se

Onsdag 23 januari 19.30 

Film, se www.kulturhusetkorpen.se

Söndag 27 januari 18.00 

Film, se www.kulturhusetkorpen.se

Alltid aktuell info på: 
www.kulturhusetkorpen.se och 

www.skinnskatteberg.se/kalender 

Januari
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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 Nobelfest 2012.

Samt övriga medverkande, ingen nämnd ingen glömd.

Restaurang StationBlomman vid torget
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Det händer i januari
Utställning
Hans-Åke	Karlsson	visar	 
fotografier	från	vandringar	med	
Teatermaskinen.
Vernissage	8	januari	kl	17	
Utställningen pågår till slutet av 
mars.

Boken kommer
Boken kommer är en kostnadsfri 
service för dig som vill låna böcker 
eller annat, men som på grund av 
rörelsehinder, ålder, långvarig sjuk-
dom eller liknande anledning inte 
kan komma till biblioteket.
Du kan välja att låna böcker, musik, 
tidskrifter och böcker med extra 
stor stil med mera.
Ring biblioteket, 0222-450 05, och 
tala om vilka böcker du vill låna så 
kommer vi med böckerna hem till 
dig.

Datorhjälp
Torsdagkvällar 17-19 har vi drop-
in för dig som behöver hjälp med 
grundläggande	datorkunskap.	Vi	
utgår från dina egna förutsättningar 
och hjälper dig att komma igång 
med mejl, sociala medier, internet, 
ordbehandling o dyl. 
Ta gärna med egen dator (laptop)

Våra ordinarie öppettider:
Måndag 10:00-17:00 
Tisdag  12:00-19:00 
Onsdag	 12:00-19:00 
Torsdag 12:00-19:00 
Fredag  10:00-15:00

Välkommen in! 

Tel: 0222-451 38 
www.skinnskatteberg.se/bibliotek

Om snö finns är våra öppettider: 
Lördagar och söndagar 10.00-16.00 
Jullov	och	februarilov	10.00-16.00
Liftkortspriser: Dag 50 kr, Säsong 300 kr

Vi	lånar	ut	utrustning	om	ni	inte	har	
någon. Backen kan även hyras. 

Telefonsvarare vintertid  0222-135 85. 
www.riddarhyttan.nu/skila

Välkomna till skidbacken!

B
IBLIO

TEKET
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Tillsammans kan vi 
skapa ett bättre 
Skinnskatteberg! 

 

 

 

Vi vill jobba för en kommun 
där alla kommundelar och alla 
invånare har lika stort värde. 

Vi tror på samverkan för 
bästa möjliga resultat. 

 
 

 

Välkommen till vårt 
nästa medlemsmöte! 

 
 

 

Den 24/1, kl. 19.00 
i Hedgården. 

 
 

God fortsättning på det 
nya året! 

 

 
Kontakta gärna någon av oss 

 

carina.sandor@folkpartiet.se 

janne.lejon@telia.com eller 

vanja.leneklint@tele2.se 

 

www.folkpartiet.se/skinnskatteberg 

www.alliansforskinnskatteberg.se 

www.carinasandor.se/blogg 

 

Kontakt: Steve Henriksson, IT-avdelningen. 
Tel. 0222-450 20 eller e-post
steve.henriksson@skinnskatteberg.se

I början av 2013 byter vi växel när vi 
går över till IP-telefoni. Bytet är för 
närvarande planerat till i slutet av fe-
bruari. Information om driftsstörningar 
i samband med bytet kommer i nästa 
nummer av 0222:an.

Kommunens byte till
IP-telefoni skjuts upp

Ett fång rosor till Gunlög Olsson
som	tog	Västanå	teater	till	Skinnskatteberg	 
så	barn	och	vuxna	fick	möjlighet	att	se	 
Nils Holgersson.

/Isabelle	

Stort tack!
till	alla	försäljare/knallar	och	sponsorer	som	
gjorde	det	möjligt	att	genomföra	Julmarkna-
den	på	torget	i	Skinnskatteberg	den	8/12.	Jag	
vill	önska	alla	ett	riktigt	Gott	Nytt	År!

/Harry	Palmborg 

Tack till Harry Palmborg
för ditt engagemang och din välvilja så att vi 
kunde vara med och sälja på julmarknaden på 
torget i december.

/	Personal	och	elever	på	Klockarbergsskolan

HYLLNINGAR
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Kören i den södra församlingsdelen! Vi 
sjunger en blandad repertoar, allt från 
klassiskt till visor och gospel. Inga särskilda 
förkunskaper krävs men ett gott humör är 
alltid bra…  
Torsdagar 18.30-20.30 i Hedgården  
start 3 januari 
 

Seniorkör! Vi sjunger allt från visor till 
popsånger, även instrumentalister är 
välkomna! 
Tisdagar  10.00-11.30 i S:t Davidsgården  
start 22 januari 
 

 

Kören är en ideell 
förening som består av 
medlemmar huvud-
sakligen från 
Skinnskatteberg, 
Fagersta och Norberg. Vi 
medverkar vid 

gudstjänster och konserter i kyrkorna.  
Vi sjunger gospel av alla slag med inriktning 
på den traditionella men även pop- och 
rockmusik med mening. Ingen kör- eller 
notvana krävs för att vara med, men man bör 
vara beredd på att de flesta sångerna sjungs 
på engelska och ofta med rörelse!   
Tisdagar 18-20 ca i Brukskyrkan, 
Fagersta/Skinnskatteberg (växelvis)  
start 8 januari 
 

Vokalensemble med inriktning pop och R&B. 
Trestämmig tjejkör där både god sångvana 
och notläsningsförmåga krävs. Provsjungning 
tillämpas. Repetitioner enligt särskilt schema! 
  






Vill du inte bilda upp dig för lång tid? Häng på 
ett projekt!  Vi övar inför årets 
Fettisdagskarneval den 12 februari 19.00 –  
Rock och poplåtar med mening. 
Övningarna blir på onsdagar 18.30-20.30 
start 16 januari 
  
För mer information kontakta 
körledare Susanne Bågenfelt  
susanne.bagenfelt@svenskakyrkan.se  
tel 0222-336 34 eller 076-760 96 34 
 
 










 
Sjung ut julen tillsammans med 

Hedkören 
 

Heds kyrka 

söndag 13 januari 18.00 
 
 
 
 
 
Årets Korsdrag inleds 
ONSDAG 30 januari  
kl 13 I S:t Davidsgården 
Därefter varannan vecka 
Underhållning och fika 
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Avgiftsfri Kulturskola från 1 januari!
Kommunfullmäktige har beslutat att Kulturskolan i 
Skinnskatteberg ska vara avgiftsfri för barn och ungdomar 
under 20 år. Det blir vi först i länet	med	och	i	landet	finns	
bara en handfull kommuner som har det så. Tanken är att 
kulturskolan ska vara tillgänglig för alla oberoende av 
ekonomiska förutsättningar. 

I ”Riktlinjer för avgiftsfri kulturskola” framgår det bl.a. 
att intagning till kulturskolan sker efter kötid och att elev-
er har rätt att delta i minst en musikaktivitet och därutöver 
i	en	eller	flera	gruppaktiviteter	–	allt	i	mån	av	plats.

Nu ser vi fram emot den första terminen med avgiftsfri 
kulturskola och hoppas att så många som möjligt vill delta 
i	vår	verksamhet.	Jag	vill	tacka	kommunfullmäktige	för	
det här positiva och framsynta beslutet!

Staffan Bergman, chef sektor kultur och fritid

P.S.	Mer	information	om	detta	finns	på	www.skinnskatteberg.se,	 
gå in under kommun, kultur och fritid, kulturskola.

Öppettider from 2013-01-02
Måndag	–	Onsdag	 14:00	–	21:00 
Torsdag 10:00 – 21:00 
Fredag, Lördag, Söndag 12:00 – 18:00 

Priser: 
Barn/ungdom	(upp	till	18	år)	15:-	/	serie 
Pensionärer	 15:-	/	serie 
Vuxen	 25:-	/	serie

Vid	gruppbokningar: 
Dagtid	vardagar	 120:-	/	bana	o	tim 
Efter	kl.	18:00	 150:-	/	bana	o	tim

Telefon till personalen på bowlinghallen,  
0222-102 02, Anna-Lena Pligg, 0222-451 49.

Välkomna	önskar	vi	på	sektor	kultur	och	fritid!

Staffan Bergman  Anna-Lena Pligg 
Chef	 	 	 Assistent

LURBOHALLEN 2013

Från årsskiftet drivs Lurbohallen av Skinnskatte-
bergs kommun. Avsikten är att lägga ut driften på 
en entreprenör men under mellantiden är kom-
munens	sektor	kultur	och	fritid	ansvarig.	Vi	hälsar	
därför alla redan trogna besökare och nya, varmt 
välkomna	för	att	bowla	eller	bara	fika.	Aktiva	för-
eningars verksamhet i hallen fortsätter som tidigare 
och vår avsikt är att förändringen ska märkas så 
litet som möjligt. 

Vi	hoppas	förstås	att	det	blir	fullt	i	bowlinghallen	
ofta	och	att	flera	kommuninnevånare	ska	hitta	till	
hallen och känna att det är vår gemensamma an-
läggning. Upptäck hur roligt det är att bowla – med 
familjen, med kompisarna, med arbetskamraterna!

Man kommer att kunna beställa mat i samband 
med bowling framöver. Kontakta oss och berätta 
vad du önskar så ska vi göra vårt bästa för att  
motsvara dina förväntningar!
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Vår målsättning är att bibehålla  
Skinnskatteberg som egen kommun.  
Med hög kvalité, bra boende, skola och 
omsorg, samt verka för att Skinnskatte-
berg ska bli en tillväxtkommun

Besök gärna vår hemsida, 
www.socialdemokraterna.se/ 
skinnskatteberg

Vi svarar på dina frågor:
Tony Bölja: 0222-109 04, 073-0761043,  
mail t.c.b@telia.com

Lars Andersson: 0222-132 13, 076-7857924,  
mail lars.andersson@riddarhyttan.nu

Stig Johansson: 0222-321 27, 070-5781396,  
mail stig.johan42@telia.com

Tommy Sunvisson: 0222-415 13,  
070-2483140, mail tommysun@hotmail.com

Skinnskatteberg

Nästa träff:  
23 januari 2013 
07.30-09.00 i Kommunhuset

Anmälan: behövs inte

För mer information, kontakta  
Marnix Bijl, ordförande. 
Telefon 076-2625387 eller e-post 
info@farnashjarta.se
Känner ni till en företagare? Tveka inte 
att bjuda in henne eller honom till vårt 
möte!

SKINNSKATTEBERGS 
FÖRETAGARNÄTVERK

Stacken 
Familjecentral
Familjecentralen är en mötesplats för för-
äldrar och barn, 0–6 år. Här kan barnen leka, 
sjunga och måla, och föräldrar ges möjlighet 
att träffa andra småbarnsföräldrar. Kaffe, te 
och	mjölk	till	barnen	finns	att	köpa	till	själv-
kostnadspris. 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

VÄLKOMMEN	gamla	som	nya	 
föräldrar och barn!

God fortsättning på det nya året  
önskar Styrelsen för (s)  

i Skinnskattebergs kommun

Medlemsmöte 
Skinnskattebergs Arbetarekommun

Onsdagen den 30 januari kl 18.30

Allaktivitetshuset Sture

Välkomna alla medlemmar 

och sympatisörer
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Må		31/12				kl.15.00	 Nyårsbön	och	musik	i	Heds	kyrka
           - tankar vid ett års-skifte. Marie Blommé.
Ti						1/1						kl.18.00	 Dikt	och	musik	vid	nyårstid	i	Gunnilbo	kyrka.
           Heléne Leijon.
To					3/1						kl.10.30	 Andakt	på	Klockarbergsgården.	Marie	Blommé.
Sö					6/1						kl.11.00	 Gudstjänst	i	stjärnans	sken.	Skinnskattebergs	kyrka.	
	 	 									 Hans	Eric	Johansson.	Kyrkkaffe.
Fre		11/1						kl.10.00	 Uppstart	babypaketstillverkn.	i	S:t	Davidsgården.
Sö			13/1						kl.11.00	 Högmässa	i	S:t	Davidsg.	Mari	Jansson,	kyrkkaffe.
Sö			13/1						kl.18.00	 Sjung	ut	julen	med	Hedkören	i	Heds	kyrka.	Mari	Jansson.	
           Kyrkkaffe.
Må		14/1						kl.14.00	 Heds	kyrkl.syförening	träffas	i	Hedgården.
Sö			20/1						kl.11.00	 Högmässa	i	S:t	Davidsgården.	Mari	Jansson.	Kyrkkaffe.
Fre		25/1						kl.10.00	 Babypaketstillverkning	i	S:t	Davidsgården.
Sö			27/1						kl.11.00	 Gudstjänst	i	S:t	Davidsgården.	Heléne	Leijon.	Kyrkkaffe.
Må		28/1						kl.14.00	 Heds	kyrkl.	syförening	träffas	i	S:t	Davidsgården.
On		30/1						kl.13.00	 Korsdrag	i	S:t	Davidsgården.
To			31/1						kl.10.00	 Andakt	på	Hemgården.	Marie	Blommé.

Månadens psalm 

1	Högt	i	stjärnehimlen	kan	vi	dig	ej	finna, 
men i mänskovimlet är du bland oss, Gud.

2	Inte	bortom	havet,	/där	är	inte	svaret, 
men	i	ordet,	talat	/här	till	oss	idag.

3	Barnet,	blomman,	vinden,	/hand	som	smeker	kinden, 
	lika	nära	finns	du,	/fast	vi	dig	ej	ser.

4	Du	ur	nöd	och	plåga	/ser	på	oss	och	frågar: 
Säg	mig	vill	du	vara	/med	mig	också	där?

5	Ja,	jag	vill.	Där	du	är	/finns	det	ljus	och	mening, 
Där	är	varje	mänska	/älskad	och	förstådd.

Ett varmt tack till alla som bidragit till
det goda resultatet vid 2012 års
syföreningsauktioner!

                De kyrkliga syföreningarna

Skinnskatteberg.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/skinnskatteberg
Exp. vard.10 -12…......…….. 0222-336 36
Kyrkoherde……........……… 0222-336 32
Komminister…......….  -336 30 el  -336 33
Kyrkomusiker ………................... -336 34                    
Kyrkogårdsärenden ………........... -336 39

Gott Nytt År! / Kh Hans Eric JohanssonÅrets Korsdrag inleds
ONSDAG 30 januari 
kl 13 i S:t Davidsgården
Därefter varannan vecka
Underhållning och fika

  
 Svenska kyrkans kalendarium December 2012                                       
  Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling           

 
Fre  30/11 kl.19.00        Syföreningsauktion i Hedgården. Varmt Välkomna! 
Sö 2/12 kl.11.00        Sjung in advent, i Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé. 
                       och Mari Jansson. Adventskaffe.      
Sö 2/12 kl.14.00        Adventsgudstjänst på Hemgården med Hedkören, Marie Blommé och 
                       Hans Eric Johansson. Kaffe serveras av Heds kyrkl.syförening. 
Sö 2/12 kl.15.30        Advent i Lokstallet, Riddarhyttan. Hans Eric Johansson 

   Sö 2/12 kl.18.00        Adventsmässa i Heds kyrka. med Hedkören, Hans Eric Johansson, kyrkkaffe. 
   On 5/12   kl 18.00        Syföreningsauktion i S:t Davidsgården. Varmt Välkomna!  

To 6/12 kl 10.30        Andakt på Klockarbergsgården. Marie Blommé, Glädjekören. 
Sö   9/12 kl.17.00        Adventssamling i S:t Davidsgården.  
To   13/12 kl.19.00        Lucia i midvintertid i Skinnskattebergs kyrka. 
Lö   15/12 kl.17.00 Kauneimmat joululaulut, Skinnskattebergin kirkossa. Hallstahammarin 
   suomenkielinen kuoro. Lars Nyberg, piano. Kahvitarjoilu.  
   Seppo Leppänen. Tervetuloa! 
Sö   16/12 kl.11.00 Mässa i S:t Davidsgården. Heléne Leijon, kyrkkaffe. 
To   20/12 kl.10.00 Andakt på Hemgården. Marie Blommé.  
Sö   23/12 kl.11.00 Vid julens krubba i Skinnskattebergs kyrka. Mari Jansson 

   Må  24/12 kl 23.00 Midnattsmässa i Skinnskattebergs kyrka. The Christmas Choir. Musik. 
   Hans Eric Johansson och Heléne Leijon. 

Ti    25/12 kl.07.00 Julotta i Heds kyrka. Hedkören. Marie Blommé 
Fre  28/12 kl.14.00 Heds kyrkliga syförenings julcafé hos Gunilla och Bengt Persson.   
Sö   30/12  kl.11.00 Mässa vid jul och nyårstid i Skinnskattebergs kyrka.  
   Marie Blommé. Julkaffe. 
Må  31/12 kl.15.00 Nyårsbön i Heds kyrka - tankar vid ett års-skifte. Musik. Präst: Marie Blommé. 
..…….…………………………………………………………………………………………………………  
        

      
    
  

 
 

 
              

 

        
 

       

              

 

 

 

 

 

  

     

 
 

             

                                                                                                           

 

Skinnskatteberg med Hed  

och Gunnilbo församling 

Kyrkvägen 3, 739 31 Skinnskatteberg 
Skinnskatteberg.pastorat@svenskakyrkan.se 
www.svenskakyrkan.se/skinnskatteberg 
Expedition vard.10 -12………0222-336 36 
Kyrkoherde…………………  0222-336 32 
Komminister…………………0222-336 30 
Komminister…………………0222-336 33 
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       Månadens psalm  737 
 
1. Ej upplysta gårdar, ej hus och palats 
kan bjuda Maria och Josef en plats. 
Hos djuren i stallet de reder en säng 
av gräset, som vuxit på Betlehems äng. 
 
2. En stjärna, som förut i rymden ej fanns 
nu strålar kring stallet med himmelens glans. 
Så tysta och stilla står djuren och ser 
hur Skaparens under i julnatten sker. 
 
3. Nu tiden är inne. Ett barn är oss fött. 
Och rummet är fattigt, Maria är trött. 
Sin kärlek så skyddslös Gud världen förtror. 
Som barnet i krubban Han här bland oss bor. 
  





 








Var med och fira ! 

 
Varje vardag och söndag firas gudstjänst. 
För det mesta är den nog arbetsbunden. 
I det vanliga sker en gudstjänst. Där formar 
vi livet tillsammans i tätort, by och skogstorp. 
I vårt vardagsliv är vi Guds medarbetare. 
 
Söndagen kan vi fira i någon av våra kyrkor. 
Vi kan vara med i bönen och lovsången. 
 
Under det nya kyrkoåret prövar vi förslag 
till en ny kyrkohandbok för Svenska Kyrkan. 
Vi är med och formar framtiden i vardag och 
söndag i arbetets gudstjänst  
och gudstjänstens arbete. 
 
Så tillönskas ni alla ” Ett Gott Nytt Kyrkoår ” 
Var med och fira ! 
Er 
Hans Eric Johansson / kyrkoherde 
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Namn: Jeanette	Lövdin
Ålder: 41
Bor: I Skinnskatteberg
Civilstatus: Gift med Martin Lövdin och har 2 söner, Alexander 15 
år och Emil 7 år.
Jobbar: som Kostchef på Hemgårdsköket i Skinnskattebergs kom-
mun. Köket är beläget på baksidan av Hemgårdens äldreboende.
Lagar mat till: Klockarbergsskolan, Hemgården, Klockarbergsgår-
den, Hemservice, lunchserveringen samt 4 av kommunens förskolor. 
Sammanlagt lagar vi ca 650 portioner om dagen.
Arbetar tillsammans med: Theres Sijmons, Lotta Larsson, Susanne 
Karlsson, Anna Bergdahl, Linnea Hagman, Gun Karlsson och Anna-
karin Byström.
Det bästa med mitt jobb: Helt klart mina superduktiga tjejer som 
gör ett fantastiskt jobb och hela tiden kommer på nya ideér för att 
få verksamheten att komma vidare. Det är en ynnest att få ha dessa 
människor runt sig varje dag.
Fritid: Spelar bowling minst 1 dag per vecka och så har vi precis 

skaffat oss hund så det blir en del promenader med honom.
Något mer om mig: Mina föräldrar kom till Skinnskatteberg från Stockholm 1974, de tyckte att Skinns-
kattebergs var en väldigt vacker plats så de betämde sig för att stanna kvar här och på den vägen är det...

JULGRANSPLUNDRING 
Söndag 13 januari, klockan 14.00 

med dans, sång och kakbuffé! 

VÄLKOMMEN! 

Vi önskar alla ett härligt 2013! 

PS. BOKHYLLAN  
öppet varje lördag klockan 12-14 

Kom och fika och låna bra böcker! 

Personalporträtt

Skinnskattebergs gymnastikförenings  
verksamhet startar vecka 2  
i gymnastiksalen 

Gympa måndag 7/1, 

Aerobics onsdag 10/1 

Latino inspirerad aerobic söndag 13/1. 
Terminsavgift: 250:- 1 ggr/v, 400:- 2ggr/v, 600:- 
för 3 ggr/v. Prova gratis första gången!

Hyllningar
Vem vill du hylla? Känner 
du till någon som gjort 
något fint  för någon / 
några. Uppmärksamma 
gärna detta genom att 

sätta in en hälsning till denne i 0222:an.

Skicka din text till 0222@skinnskatteberg.se


