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Aktuellt för Skinnskattebergs kommun 
- Årgång 32 Nr 1, januari 2017

Skinnskattebergs kommun  
på Facebook

Kulturriket i Bergslagen

0222:an

Välkommen till
Kommunfullmäktige
den 21 november 2016  
kl 18.00 i Sessionssalen,  
kommunhuset 

Kommunstyrelsen
den 29 november 2016  
kl 08.30 i Stora  
sammanträdesrummet,  
kommunhuset 
 
Dagordning annonseras 
på www.skinnskatteberg.se
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Vecka 2 11/1-15/1 
Onsdag:  Stekt fisk, remouladsås & potatis. 
Torsdag:  Köttfärssoppa & pannkaka. 
Fredag:  Kycklinggryta med curry & ris.

Vecka 3 16/1-22/1 
Måndag:  Pasta med skinka & ostsås.  
Tisdag:  Köttbullar gräddsås & potatis. 
Onsdag:  Fiskgratäng & potatismos. 
Torsdag:  Korv stroganoff & ris. 
Fredag:  Köttfärsgratäng. 

Vecka 4 23/1-29/1 
Måndag:  Kalops med potatis. 
Tisdag:  Färslåda sås grönsaker & potatis. 
Onsdag:  Hot cod med bröd & mos.   
Torsdag:  Köttsoppa & pannkaka 
Fredag:  Chili con carne, ris & nachochips.

Vecka 5. 30/1-5/2 
Måndag:  Potatisbullar/blodpudding &  
 bacon. 
Tisdag:  Köttbullar, sås, grönsaker & potatis 
 mos.

Matsedel vecka 2-5
Klockarbergsskolan

 
0222:ans redaktion:

Marie Wennerström, Marco Helmisaari, Malin Friback och Gabriel 
Andersson 
 
Adress:  0222:an, Box 101 
  739 22 Skinnskatteberg 
tfn:  0222 - 451 39 
e-post:   0222@skinnskatteberg.se

Ansvarig utgivare:   Kommunchef Nima Poushin

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.

Exempel annonspriser exkl. moms  
Nya annonspriser från 1 januari 2017

  Företag Föreningar 
Halvsida            2160:- 720:-  
Kvartssida         1140:- 420:-  
1/8-dels sida  720:-  300:- 

Format (höjd x bredd) 
Helsida: 233x165  Halvsida, stående: 233x80    
Halvsida, liggande: 113x165  Kvartssida: 113x80

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

Låt stå!

Omslagsbilden: Källfallsliften i Riddarhyttan. 
En liten fin alpin anläggning som drivs med 
ideella krafter

Fotograf: Anna Jansson

Jag säger hejdå!
Det går knappt att räkna hur många 0222:or 
det har blivit med mig som redaktör - det är 
hög tid för nya influenser! När detta num-
mer delas ut till hushållen har jag redan 
lämnat över till Malin och Gabriel som 
utgör den nya redaktionen för 0222:an. Jag 
säger till er (ungefär) som min föregångare 
sade till mig när jag började; Om jag gjort 
något bra, ta det som ert. Det jag inte gjort 
bra kan ni bara kasta :)

Stort tack till alla som bidragit till 0222:ans 
tillblivelse under dessa 13 år - företagare,  
föreningar, tjänstemän och politiker, med-
arbetare och kollegor, vänner, medborgare, 
alla läsare, annonsörer och andra intresse-
rade.

Lev väl och ta hand om varandra!

Eder avgående redaktör
Marie Wennerström
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GOTT NYTT ÅR!
Nytt år, nya möjligheter och ny budget för 
Skinnskattebergs kommun. Arbetet med 2017 års 
budget har inte varit okomplicerat. Prognoser vad 
gäller skatteunderlag, statsbidrag, ersättningsnivåer, 
invånarantal med mera har fluktuerat under hela 
året. Redan i juni beslutades dock att skattesatsen 
ska vara oförändrad, dvs. 22,51 kr, resultatkravet 
1,5 procent, beräknade invånarantalet 4500 samt en 
budgetram på ca 250 mkr.
Vilka satsningar innehåller då den av 
kommunfullmäktige fastslagna budgeten för 2017? 
Genomgripande för alla kommunens verksamheter 
görs satsningar på personal, kompetensutveckling, 
integration, barn och unga. Vi utökar antalet 
tjänster inom bl.a. äldreomsorgen, förskolan 
och grundskolan. Vi satsar särskilda medel för 
arbetet med att minska sjukfrånvaron och förbättra 
arbetsmiljön. Dessutom fortsätter vi arbetet med 
att implementera Rätt till heltid, med möjlighet till 
deltid.
De stora välfärdssektorerna inom kommunen är 
barn och utbildning samt vård och omsorg. Här 
budgeteras det mesta av kommunens medel, ca 170 
miljoner kronor av totalt ca 250 miljoner kronor.
Förutom extra satsningar på personal, 
nyanställningar och kompetensutveckling, anslår vi 
extra medel till skolan för att stärka utbildningens 
kvalitet för nyanlända, elever med särskilda behov 
och elevhälsan. Det investeras även i en ny bollplan 
vid Klockarbergsskolan. Vi kommer också under 
2017 bygga upp en ny enhet, arbetsmarknads- och 
integrationsenheten. Här görs en extra satsning för 
att minska utanförskapet, så att de som står utanför 

arbetsmarknaden ska komma in i arbete eller 
studier och uppnå egen försörjning.
Vi fortsätter satsa på bredbandsutvecklingen, 
näringslivsarbetet och kultur- och 
fritidsverksamheten.
Föreningslivet stimuleras, speciellt för barn och 
unga. Vi anslår extra medel till föreningsbidragen, 
bl.a. för integration, utveckling och samarbete. En 
särskild satsning görs även på Allaktivitetshuset 
Sture, för att påbörja arbetet med att återgå till det 
som huset en gång var tänkt till, ett allaktivitetshus.
Vi avsätter medel för projektering för nybyggnation 
av bostäder, för att göra oss redo att bygga 
under 2018, om efterfrågan och behovet finns. 
En marknadsundersökning ska genomföras. Vi 
fortsätter renovera våra eftersatta bostadsfastigheter 
under hela planperioden, fram till och med 2019. 
Vi satsar även extra medel på underhåll och 
upprustning av parker och lekplatser.
Det här var ett axplock av allt som finns med i 
budgeten för Skinnskattebergs kommun 2017.  
Vi har haft ett händelserikt 2016 och jag ser fram 
emot ett nytt år med nya 
utmaningar.
Tack alla för 2016!

Kommunalrådet har ordet

Carina Sándor (L)
Kommunalråd

Postadress
Skinnskattebergs kommun 
Box 101 
739 22 Skinnskatteberg 
 
Besöksadress 
Kyrkvägen 7

Växel 0222 - 450 00 
Fax 0222 - 450 90 
 
kommun@skinnskatteberg.se 
www.skinnskatteberg.se

Öppettider vardagar 
kl. 08:00-12:00, 13:00-16:00
Lunchstängt: 12:00-13:00

Kulturriket i Bergslagen
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Somaliska föreningen 
i Skinnskatteberg

 

bjuder på somalisk mat.

14 januari 2017 klockan 17.00 – 19.00
Folket Park, Skinnskatteberg

”Vi kommer att bära speciella kläder 
från Somalien”

Välkomna!

Skinnskattebergsklassikern
Tre deltävlingar utan tidskrav. 
Vid tre fullföljda deltävlingar erhålles diplom. 
Det börjar med skidor. Vid snöbrist ställs årets klassiker in. 
Startavgift 50 kr. En tävling 20 kr.

4 februari skidor
Plats: Borntorpet. Gemensam start kl. 11.00
Utmaning: 21 km Motion: 7 km  Barn: 3 km

17 juni löpning
Plats: Kompasshuset, Hembygdsgården.  
Gemensam start kl. 11.00
Utmaning: 7,5 km Motion: 3 km  Barn 1,5 km

27 augusti cykel
Plats: Kompasshuset, Hembygdsgården.  
Gemensam start kl. 15.00
Utmaning; 35 km Motion: 10 km  Barn: 3 km 

www.okhedstrommen.se

Tomgångskörning

Inom Skinnskattebergs, 
Riddarhyttans och Färna 
tätorter (detaljplanelagt område) 
får tomgångskörning med 
motordrivet fordon ske under 
högst en (1) minut.

Bilavgaser innehåller ämnen 
som är skadliga för människor 
(kväveoxider, kolmonoxid, 
kolväten, svaveldioxid, partiklar 
och lustgas). Dessa ämnen kan 
vara besvärande för allergiska 
och känsliga personer. De bidrar 
också till växthuseffekten och är 
skadliga för växter.
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Välkommen till oss i Centerpartiet!
Vi strävar efter ett hållbart Skinnskatteberg 

Där människor får bestämma mer själva 

God fortsättning på det nya året! 

Öppet möte:
19 januari 19:00

Ämne: Inför kyrkovalet
Välkomna!  

För mer info: 
Helena Norrby, 076-119 42 88, 

Ulf Kjellin, 070- 617 48 59,
Sonja Råberg, 073-710 12 36

Mail: helena.norrby@skinnskatteberg.se

JULFEST
I Bysala hembygdsgård

Lördagen den 7 januari 2017
Kl. 14.00

Dans kring granen, 
lotterier, fika och  

godispåsar till barnen

Varmt välkomna!

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 

 

 

VARMT VÄLKOMMEN 
till Liberalernas möte! 

 

18 januari 2017, kl. 19.00,           
på St Davidsgården  

 

Vi försöker ha våra möten på olika platser 
runt om i vår kommun. Hör gärna av dig, så 

berättar vi mer. Välkommen! 
 

Vi önskar alla ett riktigt            
GOTT NYTT ÅR! 

 

 
 

Kontakta gärna någon av oss 
carina.sandor@liberalerna.se 
ewa.lerkulan@hotmail.com 
tobias.jarstorp@gmail.com 
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Aktuell info på: www.skinnskatteberg.se/kalender

Januari
Onsdag 4 januari  11.00 
Mamma ska räddas! Teater.
En familjeteaterföreställning för barn från 4 
år och uppåt med Teatteri Sydänkäpy 
Gratis för alla! 
Arrangörer: Skinnskattebergs kommun, Finskt 
förvaltningsområde med stöd av Ett kulturliv för 
alla – Teater. 

Söndag 8 januari 18.00  
Film 
se www.kulturhusetkorpen.se

Onsdag 11 januari 19.30 
Film 
se www.kulturhusetkorpen.se

Söndag 15 januari 18.00 
Film 
se www.kulturhusetkorpen.se

Söndag 22 januari 18.00 
Film 
se www.kulturhusetkorpen.se

Alla filmer visas av Skinnskattebergs 
Filmförening. Föreningen säljer inte lösa 
biljetter utan man får lösa ett medlemskap för 
300:- och får sedan gratis se alla filmer som 
visas under ett helt år.

Lördag 28 januari 16.00 
Konsert ”Winterreise” 
av F. Schubert
Johannes Held, baryton och Daniel Beskow, 
piano framför en scenisk version av detta 
banbrytande verk.
Entré: 150:- Medlemmar i 
kammarmusikföreningen 100:-. Biljetter säljs 
vid entrén.
Arr: Skinnskattebergs kammarmusikförening 
med stöd av Skinnskattebergs kommun, 
Västmanlandsmusiken,
Statens kulturråd och Systemair.

Söndag 29 januari 18.00 
Film 
se www.kulturhusetkorpen.se

Dagsaktuell information finns på: 
www.skinnskatteberg.se och 
www.kulturhusetkorpen.se 
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Skinnskatteberg 
Iyengaryoga Studio

Workshop 7-8 januari, 600 kr/dag

Introduktionskurs 14-15 januari
Lördag kl. 14:30-16:45
Söndag kl. 10:30-12:45 & 13:45-16:30
300 kr/pass eller 750 kr båda dagar

Kursstart v.4 (söndag 22/1)
Måndag kl. 12:15-13:45 bas/senior
kl. 17:20-18:50 nivå 1-2 (full)
kl. 19:00-20:30 nivå 1

Onsdag kl. 06:30-07:30 Pranayama

Fredag kl. 17:00-18:30 nivå 1-2

Söndag kl. 10:15-11:45 nivå 1
kl. 12:00-13:30 nybörjare

Mer information:
www.iyoga.se

Anmälan: 
info@iyoga.se eller 0221-212 30

Kommunhusets öppettider 
nyårsveckan

V.52
Nyårsafton 31/12 STÄNGT
Nyårsdagen 1/1 STÄNGT

V.1
Måndag 2/1 kl. 08:00-12:00
Tisdag  3/1 kl. 08:00-12:00
Onsdag  4/1 kl. 08:00-12:00
Fredag  5/1 kl. 08:00-12:00
Trettondagen  6/1 STÄNGT

Kunnantalon aukioloajat 
uudenvuodenviikolla

V.52
Uudenvuodenaatto  31.12 SULJETTU
Uudenvuodenpäivä  1.1 SULJETTU

V.1
Maanantai  2.1 klo 08:00-12:00
Tiistai   3.1 klo 08:00-12:00
Keskiviikko  4.1 klo 08:00-12:00
Torstai   5.1 klo 08:00-12:00
Loppiainen  6.1 SULJETTU

Telefon: 0222 - 450 00
kommun @skinnskatteberg.se
www.skinnskatteberg.se
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Värmepumpar &  
Elinstallationer

070-617 48 59 • www.kjellins.se

Vill du ha hjälp att göra en budget och att 
följa upp den?
Vill du veta om du kan få skuldsanering?

Jag hjälper dig gärna.
Ring kommunens budget och  
skuldrådgivare.
Tisdagar 9.00-11.00  
0222 - 45198

Kulturriket i Bergslagen

Får du inte pengarna 
       att räcka?

Företag:
Helsida   3840 kr 
Halvsida   2160 kr 
Kvartsida   1140 kr
54x80 mm (1/8 sida) 720 kr
Dubbelnotis  540 kr 
Notis (24,5x37,5 mm) 360 kr

Föreningar:
Helsida   1140 kr 
Halvsida  720 kr 
Kvartsida  420 kr 
54x80 (1/8 sida) 300 kr 
Dubbelnotis  180 kr 
Notis   120 kr 

Abonnemangspriser:
Föreningar och företag har fortfarande möjlig-
het att abonnera på annonsplats. Dessa nya 
annonstaxor innebär principen 20 % rabatt 
vid abonnemang och gäller vid beställning av 
antingen 5 eller 10 annonser i följd.

Prisexempel abonnemang företag 
Halvsida 10 nr 17 280 kr (9600)
Kvartsida 5 nr 4560 kr (3000)

Prisexempel abonnemang föreningar
Halvsida 10 nr 5760 kr (3600)
Kvartsida 5 nr 1680 kr (1250)

Kontakta redaktionen för frågor eller annonsbok-
ning: 0222@skinnskatteberg.se eller 0222-451 39

Nya annonspriser i 0222:an  
från 2017-01-01
Annonspriserna sedan 1/1 2013 höjs med 
20%, baserat på ökade kostnader för tryck 
och distribution.

 
 Håll dig på fötter i vinter!

Välkommen att 
hämta sandpåsar hos 
Alltjänst. 
Östra Ringvägen 2 
(mellan Coop och Systembolaget).
Har du mycket ishalka och behöver mer än en 
eller ett par påsar? Sandlådor för allmänheten  
finns på flera platser i kommunen.
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Ett stort tack till alla er som 
arbetade och vände ut och in på 
er inför och under konserten med 
Helena Salo, 11/12-16!

Tack!

Skinnskattebergs kommun,  
Finskt förvaltningsområde

JULFEST
Välkommen på julfest 

6 januari kl 14:00 i Folket Park 
Skinnskatteberg. 

Hälsningar, 
ABF Bergslaget Folkets Park

B
IBLIO

TEKET
Det händer i januari
Evenemang
Sagostund på Stacken
Tisdag 31 Januari kl 10.30 
Isabelle läser och berättar

Sagostund på biblioteket
Lördag 14 Januari kl 11 
Isabelle läser och berättar

Stick- och sycafé
Varje torsdag kl. 16:00-18:00
Kom och få hjälp, inspiration eller 
bara en trevlig handarbetsstund.
Fika till självkostnadspris

Språkcafé
Varje onsdag kl. 14:00-16:00
Konversation på svenska för 
nyanlända

Utställningar
Vill ni ställa ut på biblioteket?
Eller känner ni någon som kan vara 
intresserad?
Kontakta Anders på tel. 0222-
45005

Tidskriftsförsäljning
Under tiden 16/1-28/1 säljer vi ut 
2015 års tidskrifter för det facila 
priset av 1:- styck. 
Kom och fynda!

Ändrade öppettider 
under trettonhelgen
2/1 12:00-18:00
3/1 12:00-18:00
4/1 12:00-18:00
5/1 Stängt
6/1 Stängt
7/1 Stängt
Öppet som vanligt från den 9/1

Våra ordinarie öppetti-
der:
Måndag 12:00-18:00
Tisdag  12:00-18:00
Onsdag 12:00-18:00
Torsdag 12:00-18:00
Fredag  10:00-15:00
Lördag 10:00-14:00

Välkommen in , nu även 
på lördagar!!
Anders, Isabelle, Karin , 
Lill , Maria, Marlene och 
Adam

Det händer i januari B
IBLIO

TEKET
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Miljöpartiet de gröna i Skinnskatteberg vill bygga 
ett långsiktigt hållbart samhälle som tar ansvar  

för människor, djur och miljö.
Vi värnar om alla människors lika värde.  
Demokratiska värden måste ständigt försvaras. 

Vi tror på samverkan. Om du är intresserad av politiskt arbete  

och vill påverka, har idéer eller frågor hör gärna av dig till oss! 

Sheila I. Skog, sheila.skog@mp.se, 070 56 32 499 

Karin Lindström, karin.riddarhyttan@telia.com, 0222 131 34

Följ oss gärna på facebook eller på http://www.mp.se/skinnskatteberg

Vi träffas sista torsdagen varje månad kl. 18.30 på Hotell Station.

Välkomna!

 
 

Information om  
skolskjutsar
Från och med 1 januari 2017  
kommer samtliga skolskjutsar  
att utföras av Axelssons  
Turisttrafik AB.

På kommunens webbplats finns mer  
information, bl.a kontakutppgifter och  
pdf:er för respektive skoltur:
http://skinnskatteberg.se/barn-skola/
grundskola/skolskjutsar/ 

Axelssons rekommenderar att man  
följer deras Facebook-sida för aktuell 
information kring eventuella  
trafikstörningar.

0222:ans kalenderuppslag
Från januarinumret försvinner 
aktivitetskalendern i mittuppslaget och 
ger plats åt redaktionellt material och 
annonser. Varje julnummer (december) 
och sommarnummer (juni-aug) ska ha 
en evenemangskalender. Den kalendern 
har dock mer fokus på evenemang än på 
regelbundet, veckovisa återkommande 
aktiviteter.

Syftet är att öka 0222:ans läsvärde - den 
ska bli lättare att läsa och mer intressant 
för den breda skaran.  

Som vanligt hänvisar vi till 
evenemangskalendern på www.
skinnskatteberg.se där alla är välkomna 
att publicera sina aktiviteter och 
evenemang. 

Hälsningar från redaktionen
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Stacken
Familjecentral 
 
En mötesplats för föräldrar 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 till 
självkostnadspris. I övrigt får du ta med 
det som passar till dig och ditt barn.

Öppet: Tis, tors: 9.30 - 16.00, tfn. 0222-450 55
Stacken finns i vårdcentralbyggnaden intill BVC

Vi öppnar stacken 
tisdagen den 10 januari

Tisdag den 24 januari 
Vi bakar bröd på fm

Tisdag den 31 januari 
Sagostund med Isabelle 10.30

VÄLKOMMEN!

Socialdemokraterna  
Skinnskattebergs Arbetarekommun

För mer information kontakta 
Lena Loven Rolén, gruppledare  
070-7287238, loven.rolen@telia.com

Aneth Arvidsson, ordförande 076-8153366,  
aneth_arvidsson@hotmail.com 

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

Delar du Socialdemokraternas 
grundläggande värderingar om 
Rättvisa och Solidaritet, då får du 
gärna bli med i vårt parti och påver-
ka utvecklingen i Skinnskatteberg!
 
Till medlemmar och sympatisörer 
2017 är det dags för Kyrkoval.
För oss socialdemokrater har Svenska  
Kyrkan en viktig funktion i det samhälls-
bygge som vi vill genomföra.
•	 En kyrka som står upp för alla  

människors lika värde och rätt
•	 En öppen och välkomnande folkkyrka
•	 En kyrka som vill vara Sveriges  

bästa arbetsgivare.
Du behövs! 
Är du intresserad av att bidra i detta viktiga 
arbete och/eller vill veta mera så kontakta 
någon i vår valberedning:
Seija Ojala   076-3626952 
seijaojala@glocalnet.net

Lars Andersson 070-5813213 
lars.rhn@gmail.com  

Lotta Jansson 070-3394719 
charlotte.skbg@hotmail.com

Vi önskar alla medborgare  
ett riktigt Gott Nytt År!

Installation av eldstad
Kom ihåg att du enligt lag är 
skyldig att lämna in en anmälan 
till Skinnskattebergs kommun, 
Miljö- och byggnadsnämnden, 
innan du installerar en eldstad. 
Blanketter finns på  
kommunens webbplats.

Miljö- och byggnadsförvaltningen
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Ny detaljplan för stationsområde i 
Skinnskattebergs tätort
Setra Group önskar utveckla industriområdet norr om järnvägen 
inom Skinnskattebergs tätort. Dels avser Setra förvärva mark 
som idag ägs av Trafikverket och likaså önskar Setra arrendera 
mark och spår av Trafikverket. Syftet är att området skall 
användas för lastning/lossning på järnväg d v s oförändrat 
industriändamål. 

Befintlig detaljplan antogs av kommunfullmäktige 17 
september 2001. Tanken med den gamla detaljplanen var att 
bygga en ny bro och leda trafiken förbi Skinnskattebergs tätort 
norr om järnvägen.

Kommunen har sett positivt på denna begäran från Setra om 
detaljplaneändring och anlitat Arkitektgruppen GKAK i Ludvika AB för framtagande av 
planhandlingarna.

Planhandlingarna är nu framtagna och lämnas härmed ut till samråd med länsstyrelsen 
i Västmanlands län, lantmäterimyndigheten och kända sakägare samt boende. 
Planhandlingarna kommer att finnas tillgängliga för allmänheten på biblioteket 
i Skinnskatteberg och i kommunhusets entré fr.o.m. den 12 december 2016. 
Planhandlingarna finns även på kommunens webbplats, www.skinnskatteberg.se.

Synpunkter på planhandlingarna
Synpunkter på planhandlingarna önskas senast onsdag den 18 januari 2017.

Synpunkter lämnas till e-postadress: detaljplan2016@skinnskatteberg.se 

eller till:

Skinnskattebergs kommun
Detaljplan 2016
Box 101
739 22 Skinnskatteberg
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PLANBESTÄMMELSER

Egenskapsgräns

GRÄNSBETECKNINGAR

PLANBESTÄMMELSER

Användningsgräns

Planområdesgräns

1. ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATSMARK

2. ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

3. BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE

4. MARKENS ANORDNANDE

5. PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

6. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Gata

Parkering

Natur

GATA

P-PLATS

NATUR

Bostäder

Järnvägstrafik

Industri

B

T1

J

Handel

Teknisk anläggning, brandstation

Centrumområde, tågstation

H

E

C

Marken får inte bebyggas

NATUR

NATUR

NA
TU
R

NA
TU
R

PARK

PARK

NATUR

NATUR

NATUR B

B

C

E
H

T1

J

J1

J1

P-PLATS

P-P
LAT

S

P-PLATS

GATA

GATA

GATA

Småindustri och hantverkJ1

ParkmarkPARK

PARK

Besöksanläggning, skateparkR

R

Å

ÅtervinningsstationÅ

z

z

t

Marken ska vara tillgänglig för befintlig gångbrot

n1

n1

Högsta antal våningar

Träd får inte fällas

Administrativ gräns

z

zx1

x1

Marken ska vara tillgänglig för gång- och
cykeltrafik

x1

Marken ska vara tillgänglig för körtrafikz

Följande gäller inom områden med nedanstående
beteckningar. Endast angiven användning är tillåten.
Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
planområdet.
Angivna betsämmelser har stöd i plan- och bygglagen
2010:900.

Mer information om detaljplanens syfte och stöd för
tolkning av planbestämmelserna finns i
planbeskrivningen.

Befintlig byggnad får ej förvanskas.
Byggnader klassade som statligt
byggnadsminne.

q-skydd

q-skydd

q-skydd
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen
vinner laga kraft.

Kommunen är huvudman för allmän plats.

GRUNDKARTEBETECKNINGAR
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Vänsterpartiet är ett feministiskt och grönt socialistiskt parti.

Röstade du på oss i valet 2014 och sympatiserar med 
vänsterpartiet? Kom då med i vår gemenskap och påverka 
politiken i kommunen.

Bli medlem i dag och kom med oss och vrid politiken åt vänster.

www.vansterpartiet.se

Skinnskatteberg

Upplysningar om möten och medlemskap:
Fredrik Skog  070 - 321 86 72
Christine Bagger 070 - 237 02 90
E-post: vansterpartiet.skbg.@gmail.com

 

Lär dig åka utför! 
 Barnskidskola

Källfallsliften i Riddarhyttan 
3 helger, lö-sö v. 3 - 5

Start lördag 23 januari kl. 10.00
Max. 8 barn i åldrarna 6-10 år  

(gäller även barn som fyller 6 år under 2017) 
Deltagarna ska ha viss skidvana i utförsåkning

Kostnad 600:- inkl. liftkort 
För barn som inte är medlem i Friluftsfrämjandet tillkommer 100:-

Ledare är Back Tomas Ersson, som har stor erfarenhet av 
barnskidskoleverksamhet i Sverige och Kanada

Har du frågor om utrustning m.m ring Tomas: 070-3706201

Anmäl dig på tel: 0731 827311 
 

Välkommen!

PRO-Aktiviteter i januari 2017
Grötfest och Vetartävling i PRO-Lokalen
Tisdagen 10/1 kl. 14.00
Handarbetsträff i PRO-Lokalen
Kl. 14.00-16.00. 17/1, 31/1
Bridge i PRO-Lokalen
Kl. 11.00-15.00. 11/1, 18/1, 25/1
Ut och Gå träffpunkt COOP
Kl. 09.00-10.00. 18/1, 25/1
Bingo i PRO-Lokalen
KL. 16.00-18.00. 11/1, 25/1
Bowling i Lurbohallen
Kl. 10.00-13.00. 12/1, 19/1, 26/1
Gymnastik i PRO-Lokalen
Kl. 13.00-14.00. 16/1, 23/1, 30/1
Kvartalsmöte i Hemgården
Tisdagen 24/1 kl. 14.00-17.00

Bergslagsvägen 5, Skinnskatteberg
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Aktuellt i Januari 2017 

N är änglarnas sång har tystnat, när himlens lysande stjärna har  
försvunnit, när de vise männen har återvänt hem, när herdarna har 
sökt upp sina får igen börjar julens arbete: att finna de förlorade,  

att hela de nedbrutna, att mätta de hungriga, att befria de fångna, att åter 
bygga upp världens nationer, att förverkliga freden bland människor,  
att ingjuta lovsången i människors hjärtan. 

Ny el- och värmeanläggning i Heds kyrka— uppdatering 

Här kommer en uppdatering om projektet i Heds kyrka. Projektet går framåt men det har 
vart mer tidskrävande än planerat. Idag arbetar ca 10st inne i kyrkan för att få ihop alla  
installationer. Vi har plockat ut all lös känslig inredning/inventarier, det som är fasta  
inventarier är in täckta för att bevaras välbehållna genom projektet. Samtidigt är golvet 
uppbrutet för att ge plats för nya installationerna, med det kan vi konstatera att det är ett 
torrt och friskt klimat i grunden under kyrkan. Vi har fram till idag borrat efter bergvärme, 
5st hål som är mellan 190m och 220m djupa. Vi har även schaktat och dragit in värmerör 
samt bytt inkommande el-installationer. Allt arbete övervakas av antikvarisk expertis för att 
bevara det kulturhistoriska värde som kyrkan har. Vårt mål i höstas var att vara klara med 
arbetet till årsskiftet nu 2016/17, det målet kommer inte att uppfyllas, den nya reviderade 
tidsplanen har färdigställandedatum 2017-02-17. 
 
2016-12-06 Mikael Svedung 

Kyrko- och begravningsavgift för 2017 

Riksdagen har beslutat att från och med 2017 så skall begravningsavgiften vara enhetlig 
för hela landet. D v s dom delar som Svenska kyrkan är huvudman för begravnings- 
verksamheten. Stockholm och Tranås ingår inte, dessa kommuner är huvudmän för sin  
begravningsverksamhet. 

Kammarkollegiet har beslutat att begravningsavgiften för 2017 skall vara 24,6 öre per 
hundralapp. 

Inom Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling innebär det att den totala  
kyrkoavgiften blir 1,376 kr per hundralapp. En sänkning med 3,4 öre.  
Begravningsavgift är 24,6 öre per hundralapp och kyrkoavgiften 113 öre. 

I budgeten för 2017 har barn- och ungdomsverksamheten fått utökat anslag. 

/Gösta Gustafsson ordförande i Kyrkofullmäktige 
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Fr 6/1 kl.11 Gudstjänst i Gunnilbo kyrka. Marie Blommé 
Sö 8/1 kl.11 Mässa i S:t Davidsgården. Heléne Leijon 
Ti 10/1 kl.14 Språkcafé i S:t Davidsgården 
To 12/1 kl.1830 Hedkören övar i Hedgården 
Sö 15/1 kl.11 Gudstjänst i S:t Davidsgården. Heléne Leijon 
Sö 15/1 kl.14 Finsk Mässa i S:t Davidsgården. Soile Palmo 
Sö 15/1 kl.18 Vi sjunger ut julen med Hedkören och Voices of Joy i Hedgården!  
Må 16/1 kl.14 Heds kyrkliga syförening träffas i Hedgården 
Ti 17/1 kl.14 Språkcafé i S:t Davidsgården 
Ti 17/1 kl.1815 Voices of Joy övar i S:t Davidsgården 
On 18/1 kl.10 Kyrkträff på Hemgården 
To 19/1 kl.1830 Hedkören övar i Hedgården 
Sö 22/1 kl.11 Mässa i S:t Davidsgården. Heléne Leijon 
Ti 24/1 kl.14 Språkcafé i S:t Davidsgården 
To 26/1 kl.1830 Hedkören övar i Hedgården 
Sö 29/1 kl.11 Mässa i S:t Davidsgården. Marie Blommé 
Må 30/1 kl.14 Heds kyrkliga syförening träffas i Hedgården 
Ti 31/1 kl.14 Språkcafé i S:t Davidsgården 
Ti 31/1 kl.1815 Voices of Joy övar i S:t Davidsgården 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

skinnskatteberg.forsamling@svenskakyrkan.se 
Pastors exp. öppen tisdag, onsdag, 
och torsdag kl 10 – 12   0222 -336 36 
Kyrkoherde Marie Blommé   0222 -336 30 
Komminister Heléne Leijon   070-875 72 87 
Diakon Irene Josefsson   0222 -336 35 
Kyrkogårdsärende   0222 -336 39 
www.svenskakyrkan.se/skinnskatteberg 
 

 
Mer om liv och tro 
och söndaens text 

kl.12.30 varje söndag 
 i oktober efter  

kyrkkaffet i 
Skinnskattebergs 

kyrka 

 
 

Svenska kyrkans kalendarium  januari 2017 

Jourtelefon på helger till vaktmästare 
0222-336 33 kl:08.00 – 16.30 

Månadens Psalm 25 
”Högt i stjärnehimlen kan vi dig ej finna, 

men i mänskovimlet är du bland oss, Gud. 
 

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

 
Barnet, blomman, vinden, hand som smeker kinden, 

Lika nära finns du, fast vi dig ej ser.” 

Från januari till och med mitten av 
februari kommer mässorna i 
Skinnskatteberg firas i  
S:t Davidsgården. 
Välkomna in! 
 
 
 
 
 
 
 

Ett varmt tack! 
Till alla som på olika sätt 

bidragit till det goda 
resultatet i samband med 

årets syföreningsauktioner. 
 

Heds och Skinnskattebergs  
kyrkliga syföreningar. 

  

Soppluncher i Hedgården våren 2017 
21/2, 21/3, 18/4   
Samtliga luncher börjar kl.12 
Välkomna! 
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Säker trafik och bra snöröjning på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar och korrekt parkering. Varje 
år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder kan rädda liv och underlätta 
snöröjningen på din gata. 

Parkera för att möjliggöra snöröjning 
En bil på gatan kan göra det svårt att snöröja. Tänk på att parkera på ett sätt som inte hindrar den som plogar. 
Hindras snöröjningen kan den komma att utebli. Risken finns också att bilen blir inplogad. Vid parkering på 
parkeringsytor underlättas snöröjningen om fordonsägare parkerar fordonen samlade.

Växtlighet
Växtlighet som ligger intill gång- och cykelväg eller gata kan behöva 
att ses över. Här hittar du de regler som gäller.

Du som har hörntomt 
Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata ska du se till 
att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig 
minst 10 m åt vardera håll.

Du som har tomt intill gata 
Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller 
gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanter. Växtlighet 
får inte inkräkta på gång- eller körbanans bredd och inte heller 
hänga ned så att trafiken hindras.

• Över gångbana krävs minst 2,5 m

• Över körbana krävs minst 4,6 m

Du som har utfart mot gata 
Vid utfart ska dina växter inte vara högre än 80 cm inom en 
sikttriangel om 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Ansvar
Vägföreningarna i de olika kommundelarna ansvarar för de 
flesta av kommunens vägar inklusive gång- och cykelvägar och 
grönområden.

Trafikverket ansvarar för de större vägarna på landsbygden, 
till exempel RV 68 genom Riddarhyttan och väg 250 som 
passerar Färna. Trafikverket ansvarar även för följande vägar 
i Skinnskattebergs tätort: Bergslagsvägen, Fagerstavägen, 
Centralvägen och Köpingsvägen. 

Skinnskattebergs kommun ansvarar för parkeringsplatser och 
infarter till kommunala fastigheter, såsom skolor, äldreboende och 
kommunala bostäder samt gång- och cykelvägen vid Nedre Vätten.

Parkering vid snöröjning

Vägföreningen i Skinnskatteberg
Tel. 0222-123 45
info@skbgvagforeningen.se
www.skbgvagforening.se


