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Aktuellt för Skinnskattebergs kommun - Årgång 24, Nr 5, maj 2008

Välkomna till 
Miljödagen den 
24 maj i 
Skinnskatteberg
Program på sid. 6

Ur detta nummer:
* Aktiviteter i maj sid. 3 
* Årets nyföretagare sid. 4 
* Klockarberget  sid. 5 
* Miljödagen  sid. 6 
* Sommaraktiviteter? sid. 7 
* Taxor för fritidsboende sid. 8 
* Hantverksmarknad sid. 11

Vad händer i 
Riddarhytte-
parken?
Sid. 9

Om du vill elda
Tänk på att det är förbjudet att elda avfall (plastdunkar, 
möbler etc). Skälen är att mer hälsoskadliga ämnen sprids 
med rökgaserna och att askan kan bli förorenad av exem-
pelvis tungmetaller.

Anmäl innan 
Eldning i större omfattning (mer än 1 m3) ska alltid anmä-
las till räddningstjänsten. Detta gäller året runt. Syftet med 
anmälningsplikten är att förhindra onödiga larm.

Upplysning om eldning utomhus 
Från den 1 maj kan du ringa 021-41 16 11. Det är en tele-
fonsvarare som uppdateras dagligen med brandriskprog-
nos och information om vad som gäller för Västmanlands 
kommuner inkl. Skinnskatteberg. 

Miljöenheten 
Räddningstjänsten 

Inbjudan 
till alla fritidsboende!

OBS! Träffen i Bysala är flyttad!!
På grund av miljödagen den 24 maj träffas 
vi istället i Skinnskatteberg, Kulturhuset 
Korpen kl. 13.00 samma dag. Ni bjuds på 
kaffe och får tillfälle att träffa represen-
tanter från kommunen.

Buss från Bysala hembygdsgård till 
Skinnskatteberg avgår kl. 09.30. Buss 
tillbaka till Bysala avgår från 
Skinnskatteberg kl. 14.30

Hjärtligt Välkomna!
Skinnskattebergs kommun

Skinnskattebergs kommun gratulerar Årets företagare 
Marcus Jonsson, Skogens Konung!

Marcus Jonsson mottager utmärkelsen från Kommunalråd Carina Sándor inför utställare och besökare på företagsmässan i 
Skinnskatteberg den 4 april 2008. Foto: Tage Berggren
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0222:ans redaktion:

Redaktör: Marie Wennerström 
Adress:  0222:an, Box 101 
  739 22 Skinnskatteberg 
tfn:  0222 / 451 39 
fax:  0222 / 450 90 
e-post:   info@skinnskatteberg.se

Ansvarig utgivare:  Kommunchef Leena Berglund
0222:an utkommer med 10 nummer/år. Den finns även att 
hämta i kommunhusets reception samt på webben:  
www.skinnskatteberg.se. Du kan prenumerera på 0222:an 
för 120:- om året. Kontakta redaktionen.

Skolans matsedel vecka 19-22

Vecka 19 5/5 - 9/5
Måndag:  Pasta Carbonara
Tisdag:  Köttbullar, sås, grönsaker & potatis
Onsdag:  Fiskpanett, remouladsås & potatis
Torsdag:  Grönsaksoppa & pannkaka
Fredag:  Spagetti & köttfärssås, råkost

Vecka 20 12/5 - 16/5
Måndag:  Kycklingpanna & gurka
Tisdag:  Rökt skinka & mimosasallad & pota  
  tismos
Onsdag:  Ishavsnuggets med kallsås & potatis
Torsdag:  Restfest
Fredag:  Spagetti & Köttfärssås

Vecka 21 19/5 - 23/5
Måndag:  Lasagne & pizzasallad
Tisdag:  Kebabbiff, sås, grönsaker & potatis 
Onsdag:  Fiskgratäng & potatis
Torsdag:  Redd grönsakssoppa & pannkaka
Fredag:  Kalops med rödbetor & potatis

Vecka 22 26/5 – 30/5
Måndag:  Korv & fullkornsmakaroner
Tisdag:  Fläskkarré, sås, grönsaker & potatis.
Onsdag:  Fiskrätt med potatis
Torsdag:  Kyckling drumstick, sås & ris
Fredag:  Hamburgare med bröd & countryfries

Hemgårdens matsal 

Smör & bröd, dryck  
och kaffe på maten ingår.  

Öppet: Måndag - Fredag kl. 11.30 - 13.00

Dagens rätt Pris: 50:- 
Lunchkort 10 st lunch Pris: 450:-

Välkomna!

Nästa manusstopp:  Den 12 maj
Utgivningsdatum:  Den 30 maj

Håll undan!

Häromdagen kom ett brev till redaktionen. Avsän-
daren föreslog att vi skulle debattera om varför 
man inte tillämpar högertrafik i Skinnskatteberg 
- när vi går till fots...

Detta är tydligen ett stort problem på bl.a gångvä-
gar, trottoarer och i butiker. Avsändaren hänvisar 
till att vi ju fick högertrafik i Sverige 1967.

Tillämpning av högerregler i butik tycker jag 
känns konstigt. När man handlar måste man väl 
gå invid de varor man vill ha? Hur ska väjnings-
plikten fungera vid butikshyllorna?

Personligen har jag svårt att föreställa mig att 
detta skulle vara något stort problem i lilla Skinn-
skatteberg. Jag har dock hört samma klagomål 
tidigare, att man inte håller till höger på gångvä-
gar etc. Kan det inte räcka med lite allmän hänsyn 
och sunt förnuft?

Vad tycker du? Välkommen att debattera detta 
vidare på Fritt forum på kommunens hemsida:
www.skinnskatteberg.se

/Redaktören
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AktivitetskalenderMaj

1 till den 18 maj. Konstutställning. Måleri, teckning,   
 skulptur. Lennart Berglund, Lars Englund och   
 Yvonne Möller www.galleriastley.com
1 Fotbollsmatch 15.00. SSK - Kolsva IF 
2  Kafé Lokstallet öppnar. Sommarsäsongen startar!   
 Se  annons sid 16.
2  Feriearbete. Sista dagen att söka feriearbete vid   
 kommunen. (endast ungdom som går i Gymnasiesko- 
 lan årskurs 1 och 2). Instruktioner och ansökan finns   
 på kommunens hemsida och i 0222:ans aprilnummer.           
2 Möte med musiklekscirkel. Skolvägen 8 Kl 16:00 
 Eva Teljebäck 0706684790 E-post: evat@junis.org
3 Vi bjuder in till bakluckeloppis vid Kafé Lokstallet i  
 Riddarhyttan. Intresserad? Hör av Dig angående   
 försäljningsplats. Se annons sid 16. 
3  Fiskepremiär i Riddarhyttan 12.00-23.00. Uppehåll   
 från 23.00 den 3 maj - 05.00 den 4 maj. Därefter   
 gäller dagkort som vanligt. Se annons sid 13
3 Junis - dansen 17:30-18:30 Sotvretsgården med barn  
 från 5 år. Vi dansar sånglekar, svenska och interna  
 tionella folkdanser. IOGT-NTOs Juniorförening.   
 Sotvretsgårdens lekhall torsdagar. evat 070-6684790.
4  Loppis 10-14 i Skinnskattebergs Folkets park. Hyr   
 bord 0222-103 76 eller 070-539 26 84 
5  Träff om Ungdomsmässa. Välkomna till Sturehuset   
 kl. 18.30. Se annons sid 4
5  Blomskottsauktion. Heds Vävstugeförening  
 håller Blomskottsauktion på Nyhammar. Tag med   
 dig och skänk dina egna blomskott eller ropa in   
 andras! Behållningen går helt till Heds Vävstuga. 
 6  JUNIS - skapis IOGT-NTOs juniorförbund.  
 Pyssel, cirkus film, mm för barn från 7 år Tisdagar   
 kl 17.30–19.00 Skolvägen 8 i Skinnskatteberg. Med-  
 lemsavgift 50: -/termin. Info Eva Teljebäck 070-  
 6684790 evat@junis.org, www.junis.org 
6  Cafékväll med månadsmöte i Bysala Hembygds  
 gård. Nya som gamla medlemmar, bybor och som  
 margäster - alla lika varmt välkomna! 
8  Konsert i Korpen. Vårkonsert med S:t Davidskören,  
 Norra Västmanlands Orkesterförening (NVO) och   
 kulturskolans elever och lärare. Se annons sid 12  
10  Minneshögtid vid Rysstenen. Kl. 11.00 kommer ca   
 60 personer från Ryska Ambassaden samt en delega-  
 tion från svenska UD i Stockholm med departe-  
 mentsrådet Bernt Fredriksson i spetsen. Kommu-  
 nalrådet Carina Sandor från Skinnskatteberg deltar. 
10  Under pressure. Den nybildade arrangörsföreningen   
 LEVA arrangerar en endagsfestival till förmån för   
 Burmas kamp för demokrati. Se annons sid 7

12  Manusstopp. Sista dagen att lämna in manus till   
 0222:ans sommarnummer 
13  JUNIS - skapis IOGT-NTOs juniorförbund. kl   
 17.30–19.00 Skolvägen 8 i Skinnskatteberg. Info Eva  
 Teljebäck 070-6684790 evat@junis.org
13  Folkpartiet liberalerna har månadsmöte i Lokstallet   
 kl 19. Se annons sid 16
14  Föreningsträff. OLYMPICASKOLAN i Riddarhyt  
 tan kallar FÖRENINGAR till en träff. Peter Lidholm  
 Rektor tel. 076-7641760. Se annons sid 4  
14  Fotbollsmatch 19.00. SSK - Hallstahammar SK 
14 Grannsamverkan Södra kommundelen. ”Fiket kl.   
 19.00. Vi stämmer av vad som har hänt sedan förra   
 mötet. Mer info: www.lvd.se/grannsamverkan 
15  Kulturkväll på Korpen med musikprofil. Se sid 12
17  Gökotta. Samling vid Hembygdsgården i Bysala  
 kl. 7.00 för vidare färd till hemligt mål. Medtag fika   
 och glatt humör. Varmt välkomna!  
20  Kommunstyrelsen sammanträder. Plats meddelas   
 efter 1 maj på www.skinnskatteberg.se och via kom  
 munkontoret, 0222-450 00 Ärenden publiceras på   
 www. skinnskatteberg.se ca 1 v innan sammanträdet 
20  JUNIS - skapis IOGT-NTOs juniorförbund. Pyssel,   
 cirkus, film ,mm för barn från 7 år kl 17.30–19.00   
 Skolvägen 8 i Skinnskatteberg www.junis.org 
21  Fotbollsmatch 19.00. SSK - Kungsör BK 
22  Öppet hus Kulturskolan. Öppet hus och prova-på-  
 kväll på Kulturskolan. Start kl 18.00. Se sid 12 
24  MILJÖDAGEN. Välkommen till Herrgårdsängen i   
 Skinnskatteberg Lördagen den 24 maj kl.10-14   
 Se annons sid. 6
24  Träff för fritidsboende FLYTTAD! Kulturhuset  
 Korpen kl 13.00. Se  sid 1 och 12
25  till den 22 juni. Konstutställning på Galleri Astley i  
 Uttersberg. Malin Lager - Textil.  
 www.galleriastley.com
25  Vårkonsert kl. 18.00 i Heds kyrka med sång av   
 Ylva Andersson. Pianist Anders Karlsson. 
27  JUNIS - skapis IOGT-NTOs juniorförbund kl   
 17.30–19.00 Skolvägen 8. 
31  Pilgrimsvandring utefter Romboleden. Vandring i   
 vacker natur runt Skinnskatteberg. Ingen övernatt  
 ning.Mindre kostnad för buss. Två dagar. Arr.   
 Svenska turistföreningen m.fl. Anm. senast 15 maj. 
31  Pelargonträff. Pelargonsällskapet firar 10-års jubi  
 leum vid Kafe Bockhammar. Försäljning av stick-  
 lingar. Pelargonvandring kl.13,14,15  
31  Fotbollsmatch 15.00. SSK - Munktorps BK
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Ny träff  om
Ungdoms-
mässa!
 

Ungdomar, föräldrar, 
föreningar, företagare 
och andra som är intresserade av att 
diskutera arrangerandet av en 
Ungdomsmässa i Skinnskatteberg är 
välkomna till Sturehuset måndagen 
den 5 maj kl. 18.30.
 
Skinnskattebergs Turistbyrå med flera

FÖRENINGSTRÄFF!!!

OLYMPICASKOLAN i Riddarhyttan kallar 
FÖRENINGAR av alla slag till en träff på 
vår skola.

ONSDAGEN den 14 MAJ kl. 18.00.

Vår profil är idrott, lek och rörelse och ett schemalagt 
arbete med läroplanens värdegrundsfrågor.  
Vi är säkra på att bra kontakter med föreningslivet 
kan berika vår verksamhet ytterligare. 
Inom ramen för vad läroplanen föreskriver för mål 
inom avsnittet ”skolan och närsamhället” är vi 
intresserade av all slags föreningsverksamhet. 
Förhoppningsvis kan vi etablera kontakt och 
i en förlängning ett utbyte av tjänster.

Peter Lidholm
Rektor Olympicaskolan tel. 076-7641760

ÅRETS NYFÖRETAGARE 2007

År 2007 var ett år med rekordmånga 35 st nystar-
tade företag i Skinnskattebergs kommun. Några var 
ombildningar eller ägarbyten av existerande företag 
medan andra startades av människor som tog det  
stora steget att våga satsa på det de brinner för och 
vill arbeta med.  

Flera företag har startats av personer som nyligen flyttat till 
kommunen. Tre av de företagen utgörs av holländare som flyt-
tat hit med sina familjer.

För att tilldelas utmärkelsen som årets nyföretagare, har det 
funnits ett antal kriterier, bl.a. att företaget skall tillföra kom-
munen något viktigt såsom arbetstillfällen eller tjänster som 
saknats, att det skall vara ett seriöst och välskött företag samt 
att företaget under det första året skall ha fått, i alla fall lite, 
luft under vingarna.

Valet har då fallit på William Spierings från Holland som i  
början av förra året övertog och ombildade Bergslagsbyggen 
AB i  Skinnskatteberg. Motiveringen är att William har bevarat 

ett företag som i annat fall skulle ha lagts ned eller kanske 
flyttats. Han har haft modet att med sin familj flytta till ett an-
nat land, en annan kultur och dessutom starta ett eget företag 
här, vilket inte är lätt även om man är född i landet. Han har 
snabbt lärt sig språket och på ett fantastiskt sätt kommit igång 
med verksamheten. Vi önskar William all framgång med sitt 
företag.

Skinnskattebergs kommun

William och Saskia Spierings
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Arbetet fortsätter med att göra Klockarberget 
mer attraktivt för Skinnskattebergsborna men 
också för besökande till samhället. Kommunens 
Livsstilsgrupp är aktiv både vad gäller naturen 
och dess skötsel som områdets sociala betydelse 
och tillgänglighet.

En omfattande inventering har gjorts (och  
fortsätter) av växter, fåglar, insekter och andra naturfö-
reteelser. Engagerade enskilda personer bidrar med sin 
kunskap och sitt intresse. studeranden Karin Jansson, 
som är student vid Skogsmästarskolan, har utfört ett 
examensarbete ”Klockarberget-Ett tätortsnära naturom-
råde i Skinnskatteberg”, som innehåller inventeringsre-
sultat och förslag till skötsel. Rapporten finns tillgänglig 
på kommunkontoret, på kommunens hemsida och på 
biblioteket.

Ur inventeringsmaterialet saxar jag att det finns 126 växt-
arter inom området, exklusive mossor och lavar. Bland 
dessa ingår 18 olika trädslag och 16 buskarter. Svamp-
experten Ulla Jansson har hittills funnit 35 svamparter, 
den dåliga hösten 2007 till trots. Fågelexperterna Sören 
Björklind, Leif  Johansson och Leif  Edberg har ”sett” 
45 olika fågelarter, varav 23 är häckande. För att vårda 
fågellivet har ett stort antal fågelholkar satts upp och röj-
ning bland träd och buskar sker varsamt med hänsyn till 

djurlivet.

Det finns en tydlig 
målsättning med om-
rådet mitt i byn, bl. a. 
-att sköta och utveckla 
Klockarberget med hänsyn 
till dess naturliga förutsätt-
ningar och sociala möjlig-
heter
-att göra området attraktivt 
att vistas i för alla besökare 
och därmed genom olika 
åtgärder och förutsättning-
ar medverka till en förbätt-
rad livskvalitet.

Kartor är framtagna med olika delområden namn-
satta, stigar och platser angivna. Bänkbord är 
utplacerade och enkla bänkar tillverkade i miljö-
vänligt trädslag (lärk i stället för impregnerat trä) 
finns i anslutning till grillplats och utsiktspunkter. 
Under våren och sommaren kommer flera platser 
att iordningställas för grillning, för barnen att leka 
på och där man kan njuta av natur och utsikt.  En 
bouleplan är planerad och en mindre scen skall 
sättas upp på berghällen uppe på Spelplanen.  
Förhoppningsvis skall det locka till olika aktiviteter 
där. Såväl friluftsgudstjänst som allsång kan anord-
nas. I likhet med 2007 planeras en informations-
dag, LONA-dagen, till senare delen av sommaren. 

Livsstilsgruppen tar gärna emot synpunkter och 
förslag på hur vi kan öka tillgänglighet och an-
vändning av Klockarberget och därmed förbättra 
livskvaliteten för många.

Sven-Gunnar Larsson

Del av karta från inventeringsmaterialet

Klockarberget
-grönområdet mitt i byn.
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Miljödagen i 
Skinnskatteberg
Välkommen till Herrgårdsängen 
Lördagen den 24 maj kl.10-14
Program:
10.00  Invigning - Kommunalrådet talar och det  
  blir musik från Kulturskolan
10.30  Se hur källsorterande hundar jobbar
11.00  Filiokus Fredrik trollar
12.00  Källsorterande hundar
12.30  Musikunderhållning
13.00 Träff i Kulturhuset för fritidsboende
13.30  Källsorterande hundar
14.00  Miljödagen avslutas

Grattis 
Skinnskatteberg,
ni är bäst i Sverige!
Skinnskattebergs kommuns 
invånare samlade in mest miljö-
farligt avfall i landet 2005.

För detta fick vi ”SAKAB-allfa 
utmärkelsen” 2006 och ett sti-
pendium på 250 000:-.

Förutom årets miljödag har vi 
tänkt använda pengarna till att 
dela ut ett årligt stipendium till 
någon organisation, företag eller 
person som visat engagemang 
för miljön. Tekniska utskottet 
arbetar ett förslag kring detta 
som kommer att presenteras på 
miljödagen.

Under dagen kan du också:

* Träffa kommunens sophämtare och kolla in hans sopbil   
 - barnen får provsitta.
* Lämna ett inbyggt batteri till batteri-apan hos VafabMiljö så  
 får du en cd-skiva med ”batterilåten” av Electric Banana Band.
* Få lite fin kompostjord och en fröpåse (tag med talong nedan)
* Få svar på dina frågor om avfall och sortering
* Få information från kommunen om natur och miljö
* Gå tipspromenad och vinn fina priser  
* Fika och korv till självkostnadspris

Filiokus Fredrik med kollega

Skriv ditt för- och efternamn här nedan och lämna till Miljödagens 
”Jordstation” så kan du hämta ut en fröpåse och kompostjord.

JORD- OCH FRÖTALONG, 1 PER HUSHÅLL

Miljödagen i Skinnskatteberg 2008

Skinnskattebergs 
kommun
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När? Under Pressure kommer att 
hållas den 10 maj. Insläppet börjar kl 
15.00 & festivalen slutar runt 24.00.

Vad kostar det? En biljett kostar 
140 kr. Boka på: www.tickster.com
 
Var? På Culturen i Västerås. 
Culturen ligger i anslutning till 
Kopparlundsgymnasiet. 

Hur tar jag mig dit? Från Skinn-
skatteberg kommer det finnas en buss 
från allaktivitetshuset Sture, som går 
till och från festivalen. Det kommer 
även gå bussar från olika fritidsgårdar 
runt om i länet, T ex. Surahammar och 
Köping. Det ska inte vara något pro-
blem för dig att ta dig dit!

Under Pressure
På Under Pressure  spelar 12 
grymma liveband du inte vill missa!

. Anagoes . Blindside . 
Hero in action . Fear my dear . 

Eremia . Kid down .  Go drowsy 
. Fakie for nothing . 

Shallow sense . Promise divine . 
Early to bed . Union square .

  
En resturang och ett café kommer 
hållas öppet, du kan få information 
om världsfrågor du kanske inte vis-
ste fanns, du får en inblick i livet hos 
människor som ständigt lever under ett 
tryck, såklart så har du också chansen 
att träffa nya människor! Eller kanske 
finner du din själsfrände för livet?

 
Är DU för demokrati? - det 
är vi med! Genom att komma till 
Under Pressure har du gjort en påver-
kan. Vi tycker att demokrati bör vara 
en självklarhet över hela världen, och 
en påverkan: liten som stor, kan göra 
skillnad.

> LEVA vill inspirera <

För mer frågor eller funderingar,
kontakta gärna oss: 
KontaktaLEVA@hotmail.com
0765609199 el.
0763388887

Glöm inte att spana in oss på: www.
Myspace.com/underpressurefestival

Den nybildade arrangörsföreningen LEVA arrangerar en 
endagsfestival till förmån för Burmas kamp för demokrati.

Ung i Skinnskatteberg!
Bedriver din förening verksamhet som vänder sig till 
barn och ungdomar? I 0222.ans sommarnummer finns 
en särskild sida med information till dem och därför får 
föreningar

a n n o n s e r a  g r a t i s !
Alltså: Skicka information om era aktiviteter för barn och 
ungdom till redaktionen senast den 14 maj. 

Redaktionen förbehåller sig rätten att utforma sidan och 
fritt välja mellan bidragen som kommer in.

0222:ans Sommarnummer!
Nästa nummer är sommarnumret! Kom ihåg att skicka 
manus och evenemang för både juni, juli och augusti!  
Manusstopp är den 12 maj.

/Redaktionen
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Sommarsophämtningen kommer igång vecka 19 
för dem som har ojämn vecka och 20 för jämn vecka.
Sommarsäsongen avslutas med vecka 39 och 40. 
Vill man byta abonnemang av någon anledning så 
kostar det 100 kronor. (Ändringsavgift)
För extra hämtning (budning) av behållare är avgif-
ten 100 kronor per behållare.
 
Latrinhämtningen sker under veckorna 25, 30, 33 
och 39. Budning ska ske en vecka före tömning. För 
budning kontakta Skinnskattebergs kommun, Raili 
Gustavsson, tfn 0222-451 35.
 

Fast avgift per säsong utöver hämtningsavgift
för hämtning av hushållsavfall

Fritidshus (5 månader per år)   519 kr

Varannan vecka   Månadshämtning   Varannan månad 
          Särskilt tillstånd krävs 
       
HEMKOMPOSTERING  HEMKOMPOSTERING  HEMKOMPOSTERING 
120 - 130 l  499 kr   120 - 130 l 399 kr   120 - 130 l 299 kr
160 - 190 l 519 kr   160 - 190 l 416 kr   160 - 190 l 311 kr
210 - 240 l 643 kr   210 - 240 l 514 kr   210 - 240 l 385 kr
300 - 400 l 751 kr   300 - 400 l 601 kr   300 - 400 l 451 kr
       
KÄLLSORTERING   KÄLLSORTERING    
Komposterbart kärl   Komposterbart kärl    
120 - 130 l 178 kr   Måste tömmas varannan vecka    
190 - 240 l 322 kr      
       
Restavfall             Restavfall              
120 - 130 l 499 kr   120 - 130 l 399 kr  
160 - 190 l 519 kr   160 - 190 l 416 kr   
210 - 240 l 643 kr   210 - 240 l 514 kr   
300 - 400 l 751 kr   300 - 400 l 601 kr   
       
SOPHÄMTNING       
Osorterat avfall       
120 - 130 l 1318 kr      
160 - 190 l 1488 kr      
210 - 240 l 1611 kr      
300 - 400 l 1819 kr 

För hämtning från fritidshus utgår per månad 
en avgift motsvarande en åttondel av årsavgiften
Hämtning sker från och med maj månad till och 
med september månad

Slamtömning. Kampanjtömningen för Våren har 
påbörjats vecka 16, 2008. Tömningar av slambrun-
nar utföres enlig SITA:S egen sammanställd schema. 
Tidplanen är satt till vecka 16-24. 
 
Fritidsboende som har slutna tankar töms efter 
behov. Kunden ringer och ”budar” när de vill få 
tömningen utförd. Du beställer budningen hos Sita 
Sverige AB, tfn 021-13 61 90.
 
Skinnskattebergs kommun önskar alla en trevlig Vår.
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Det är full fart och lite stökigt i 
Riddarhyttans Folkets Park. Thomas 
Sundvall berättar för 0222:ans redak-
tion vad som är på gång!

Det ska bli tidsenligt
En genomgående renovering och uppfräschning 
pågår av samtliga byggnader och omgivningar. 
Den fina, gamla utomhusscenen ska, så långt 
det går, återställas till ursprungsskick. Där blir 
det en del klurigt arbete, bland annat för att få 
sittplatserna i en och samma stil. I det så kallade 
vaktmästarhuset planeras det för enklare över-
nattningsmöjligheter, mindre sovhytter, för ex-
empelvis konferenser eller tillfällig övernattning 
med självhushåll. Rotundan har ju nyligen fått en 
renovering så där är inte så mycket arbete kvar. 
Själva Folkets Hus är nästan färdigrenoverat och 
även här har man strävat efter att behålla och 
återställa till hur det såg ut då det var nytt. På 
övervåningen finns en fin lägenhet som ägarna 
hoppas att kunna hyra ut till någon som även 
kan agera vaktmästare för parken. Även A-salen, 
som sitter ihop med Folkets Hus, ska återställas 
liksom utomhusmiljön med bänkar och grönytor.

Thomas berättar att de haft mycket jobb med att 
åtgärda vattenskador som orsakats av spruckna 
rör och toaletter som frusit sönder under tiden 
parken stått tom.

Parken är öppen!
Planer för sommaren är bl.a en Rockfestival 
samt en eventuellt utökad veteranbilsmarknad. 
Thomas har många kontakter med bl.a mo-
torklubbar och är själv entusiast. I anslutning 
till marknaden planeras ett ”familjerally”. Det 
är inget regelrätt rally utan finåkning och kan 
beskrivas som tipspromenad på fyra hjul. På 
kvällen blir det såklart musik och dans - en riktig 
folkparkskväll!

Redan nu är parken öppen för tillställningar som 
tex bröllop, dop eller fester. Det går bra att kon-
takta Thomas direkt.

Mer dans och musik
Ett samarbete med Thomas Törnholm kommer att förse 
parken med artister. Thomas, som är i musikbranschen, 
kommer att ha ansvaret för parkens danskvällar och för 
att dansbanden hittar hit. För tillfället är han aktuell med 
Markoolios EM-låt där faktiskt Thomas Sundvall med 
fru fick vara med och köra!

Nostalgi på hemsidan
En hemsida är förstås på gång. Den kommer faktiskt 
också att vara i tidsenlig stil... Där kommer, förutom 
arrangemangen, ett bildarkiv att finnas med bilder som 
hittats vid renoveringen och som sedan scannats in.

Thomas förklarar att de inte har något ”färdigt paket” 
för parken utan att den får formas utifrån sin historia 
och influenser från omgivingen. Han slår dock fast att 

”Det ska bli en sjysst park”!

Parken i Riddarhyttan får nytt liv!

Tomas blickar ut över utomhusscenen samtidigt som han talar 
med en av  sina samarbetspartners.

Kontaktinformation
Thomas Sundvall, Fastighetsförvaltare
Office Förvaltnings AB
0707-822 422
t.sundvall@telia.com
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Väntjänst
Har du lite tid över och vill göra en insats 

för en person som bor i egen bostad 
eller äldreboende. 

Ring Helena Werner, tel: 450 53

”Väntjänsten”
Skulle du vilja ha en hjälpande 

hand när du ska:
-till doktorn

-ut på promenad
-gå och handla

Eller vill du ha någon att prata med?
Ring väntjänsten 

Helena Werner, tel: 450 53
Väntjänsten är kostnadsfri!

Anhörigstöd
Du som vårdar en anhörig/närstående 

och har några frågor eller behöver 
någon att prata med. 

Hör av dig till Helena Werner, tel: 450 53. 
Möjlighet att delta i anhöriggrupp finns för 
att träffa andra i samma situation, samtala 

och stötta varandra.

Avlösning
Avlösning på torsdagar mellan 13-16 

på Hemgården/Lunchserveringen.
Den anhörige som behöver vara ledig en 
stund kan lämna sin äldre närstående på 

Hemgården. Man träffas, umgås, 
promenerar, fikar eller har andra 

aktiviteter utifrån önskemål.
Avlösningen är kostnadsfri.

Möjlighet att köpa fika finns.
Meddela senast onsdag om du 

kommer på tel: 450 53

Hemgårdscafé
Tisdagar 13-15 i 

Lunchserveringen/Hemgården.
Kom och ta en fika, umgås och 

spela kort eller spel. 
Ni som är intresserad av att underhålla 

eller hjälpa till frivilligt på Caféet, 
hör av er till Helena Werner, tel: 450 53.

FRÅN HJÄRTAT ETT
STORT OCH VARMT TACK!!!

Allting har ett slut och nu har det 
kommit för Mistelns Blommor.

Efter 17 händelserika och 
fantastiska år så byter butiken 

namn och ägare. Tack till Er som gyn-
nat en av de få specialbutiker vi har 

kvar i vårt samhälle, jag vet att så blir 
fallet även i fortsättningen. Förutsätt-

ningarna för att en bygd ska leva 
är ju att vi har den service som 

behövs och då krävs det ju att man 
utnyttjar den till vardags också, ibland 
lite dyrare men i längden tror jag att vi 
alla är vinnare. Välkommen Ditte och 

nu är det bara att gasa!

Än en gång ett varmt tack 
till alla trogna kunder, 
tack för alla minnen 

och glada skratt!

Maria

VÄLKOMNA!

Jag önskar gamla och nya kunder 
välkomna till blomsteraffären på 

Centralvägen 5.
Tillsammans med Er hoppas jag 

kunna fortsätta på Marias 
bana i minst 17 år till…

Passa på att besöka butiken 
under veckorna 19-20, då kommer 

det att finnas vårblomster till 
härliga nyöppningspriser.

Ditte

BLOMSTERÄNGEN
Centralvägen 5

Tel: 417 00
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Stacken Familjecentral

Familjecentralen är en mötesplats för 
föräldrar och barn, 0-6 år.
Här kan barnen leka, sjunga, måla och föräldrar 
ges möjlighet att träffa andra småbarnsföräldrar.
Kaffe, te och dryck till barnen finns att köpa till 
självkostnadspris. I övrigt får du ta med det som 
passar till dig och ditt barn.

Öppettider
Tis. kl. 8.30 - 13.00
 kl. 13.00 - 16.00  Babyöppet
Ons. kl. 8.30 - 16.00
Fre. kl. 8.30 - 15.00

GOSEDJURS  PICKNICK   
Onsdag 21 Maj 14.00

tfn:  450 55

VÄLKOMNA TILL STACKEN!

Familjestödjare
Är du småbarnsförälder och har behov av att få prata 
om din situation eller vill få råd och stöd? Då är du 
välkommen att ringa mig, Anna Öberg som jobbar 
som familjestödjare. Du kan också ta kontakt med 
mig när jag är på Stacken. 
Jag har tystnadsplikt. 

Anna Öberg  0222 - 450 76

Kommunstyrelsen 
sammanträder

Tisdagen den 20 maj kl. 13.00

Plats meddelas efter 1 maj på  
www.skinnskatteberg.se och via  
kommunkontoret, 0222-450 00

Ärenden publiceras på  
www.skinnskatteberg.se  

ca 1 vecka innan sammanträdet

HANTVERKSMARKNAD 
KÖRSTÄMMAN 2008

Hjärtligt välkomna med intresseanmälan för 
hantverksförsäljning eller med något annat 
intressant till marknaden under Körstämman.  

Skinnskattebergs Turistinformation 
tfn.:0222 - 450 45 
e-post: turistinfo@skinnskatteberg.se

Turistbyrån öppnar 
för sommaren,
den 5 maj kl. 10.00

Kommunhuset Kyrkvägen 7
 
Öppettider: 
Maj och juni 
Mån.fred. 10.00-16.00 
(extraöppet under Körstämman)

Juli 
mån.-fred. 10.00-17.00 
lörd. 10.00-14.00

Augusti 
mån.-fred. 10.00-16.00

Tel. 0222-450 45
turistinfo@skinnskatteberg.se
www.skinnskatteberg.se
 
Välkommen!
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Evenemang på Kulturhuset ”Korpen” 
i maj

Torsdag 8 maj kl 19.00 

Vårkonsert med S:t Davidskören,  
Norra Västmanlands Orkesterförening (NVO) och  
kulturskolans elever och lärare.
S:t Davidskören är ju välkänd i Skinnskatteberg och nu har vi också en amatörorkester på orten  
som består av duktiga kulturskole-elever och lärare samt goda amatörer (NVO).  
Vid den här konserten blir det bl.a. musik av Evert Taube och från Lars-Erik Larssons  
”Förklädd Gud”. Dirigenter är Gunilla Kindahl-Broberg och Lena Sahlberg.

Entré: 30:-/ vuxna, 10:-/barn och skolungdom t.o.m 19 år. 
Arr:  Kulturskolan, Skinnskattebergs församling.

Torsdag 15 maj kl 18.30 

Kulturkväll med musikprofil
Kulturskolans stråk- och blåsklasser visar upp sig tillsammans med andra unga musikelever. 

Kaffeservering i pausen! 

Entré: 30:-/vuxna, 10:-/barn. Kaffeservering. Välkomna! 
Arr: Kulturskolan, Kultera

Torsdag 22 maj kl 18.00 

Öppet hus och prova-på-kväll på Kulturskolan
Det här är kvällen när alla kan få prova ut sitt favoritinstrument. Kulturskolans lärare demon-
strerar och berättar om sina instrument och om dans och teater för både gamla och unga och 
sedan är det bara att prova själv! Anmälningsblanketter och informationsfoldrar finns tillhands. 
Passa på att anmäla er snabbt för det har varit långa köer till kulturskolans frivilliga undervis-
ning det här året.

Fri entré!

Lördag 24 maj kl 13.00  

Informationsträff för fritidsboende
Alla fritidsboende i Skinnskattebergs kommun bjuds på kaffe och får tillfälle att träffa represen-
tanter från kommunen. Se annons på sid 1.
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FISKA DIN ÄDELFISK I 
RIDDARHYTTAN

I EN SKÖN BERGSLAGSNATUR OCH MILJÖ

Välkommen till laxfiskevatten i Riddarhyttan

Fiskepremiär
Lördagen den 3 maj 12.00-23.00

Uppehåll från 23.00 den 3 maj - 05.00 den 4 maj. Därefter gäller dagkort som vanligt.
  
  Kortförsäljare:
  Liens Camping, Riddarhyttan     0222 / 135 55
  Runes Cykel och Sport, Skinnskatteberg    0222 / 101 62
  Handlarn, Riddarhyttan      0222 / 130 12
  Jormas sportfiske, Köping     0221 / 102 40
  F.d.Preem bensinstation, Bernshammar    0222 / 301 50
  ICA Berghallen, Skinnskatteberg    0222 / 410 30
  Willys sportfiske AB, Västerås     021 / 14 26 47
  Team Sportia, Lindesberg     0581 / 141 69
  Lokstallet 1093, Riddarhyttan     0222 / 132 33
  Statoil Oti, Fagersta      0223 / 540 10

  Hyttdammen
  Fiskekort till Hyttdammen säljes endast hos Liens Camping,  
  Lokstallet 1093 och Handlarn Riddarhyttan

Pärlorna i sjöutbudet är tre tjärnar:
Tattartjärn - Ljustjärn och Norstjärn

Riddarhyttans Fiskevårdsförening

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

marklägenheter med sjöutsikt!

Slaggvägen 1-9 i Skinnskatteberg
2 - 4 rum och kök

Gör intresseanmälan 
på telefon 073-633 36 00

Välkommen till 
Körstämman 
12-15 juni 2008!

Kom och låt dig inspireras un-
der Sveriges största sångarfest – 
Körstämman i Skinnskatteberg!

Program: www. korstamma.se
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LOVÉN ROLÉN SJUKGYMNASTIK
Vi har tillgång till gym i samband med rehabilitering.
Nu kan du uppsöka Sjukgymnast utan remiss, (Inom ra-
men för högkostnadskort). Vi tar även emot remisser 
från läkare, och andra landsting.

Teltid (säkrast): Mån-Fre 7.30-8.00  0222-106 57
Du når oss även på:
Lena 070-728 7238 
Leif  070-441 2743

VARMT VÄLKOMNA!!

Kees van Loenhout
Bergstigen 2, 739 30 Skinnskatteberg

0222-100 71, 070-286 49 76
prastgardensmaleri@gmail.com

Lö 31/5-Sö 1/6
Pilgrimsvandring
på Romboleden genom vår kommun.

Mat och transport betalas vid ankomst.
Info. och anmälan senast 28/5:
lena.blomquist@svenskakyrkan.se
tel. 070-620 62 69 

Skinnskatteberg med Hed
och Gunnilbo församling
har härmed nöjet att inbjuda
till en av årets församlingsresor.

Tisdagen den 17 juni reser vi 
mot Flen och Sparreholm.
Vid Floda stannar vi för morgonbön i Floda kyrka.
Förmiddagskaffe intas vid Himlinge Östergård
där det också fi nns hantverk.
Därefter åker vi till Flens ostfabrik.
Lunch intas på Loftet i Flen.
Vi far vidare till Sparreholms slott där vi får 
titta på många sevärdheter och där vi också
dricker vårt eftermiddagskaffe.
Hemkomst är beräknad till 19.00.

Bussen hämtar vid:
07.00 Skinnskatteberg, kyrkans parkering.
07.10 Gunnilbokorset.
07.20 Heds skola.
07.35 Kolsva centrum.
07.45 Köping, Taxistation.

Pris: 300 kr.
I priset ingår; resa, förmiddagskaffe, lunch
och eftermiddagskaffe.

Anmälan sker till kyrkans expedition 
tel: 0222-100 10
Obs platsantalet är begränsat (bussen tar 50 
personer), så först till kvarn….

Vid frågor:
Gunilla Persson  0222-320 91
Elny Persson     0222-320 39
Brita Eriksson   0222-300 75
Eva Borg         0222-305 60 

Varmt välkomna! 

Arr: Svenska kyrkan

MÅLNINGSarbeten utföres
inomhus, utomhus, paintbrush, 

väggdekor, fönsterrep. m.m.
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Svenska kyrkans kalendarium maj 2008
Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling

Torsdag 1 maj  Kl.08.00 Kristi himmelsfärdsdagen firas med Gökotta på Herrgårdsängen.
Torsdag 1 maj  Kl.18.00 Musikgudstjänst med Västerfärnebo dragspelsklubb i Gunnilbo kyrka.
Söndag 4 maj  Kl.11.00 Söndagsmässa i Skinnskattebergs kyrka.
Söndag 4 maj  Kl.14.00 Sverigefinsk musikgudstjänst med Jazzmusik, Niin Paljon kuuluu 
     Rakkauteen i Skinnskattebergs kyrka.
Onsdag 7 maj  Kl.19.00 Församlingsafton i Hedgården. Bilder att minnas från bygden. Kaffe
Torsdag 8 maj  Kl.14.00 Andakt i Hemgården.
Söndag 11 maj  Kl.11.00 Konfirmationsmässa i Skinnskattebergs kyrka. S:t Davidskören  
     medverkar.
Söndag 11 maj  Kl.18.00 Söndagsgudstjänst i Heds kyrka.
Onsdag 14 maj Kl.09.00 Morgonmässa i S:t Davidsgården. 
Lördag  17 maj Kl.09.00 Avresa för församlingsresa till bl a Siggebohyttans bergsmansgård.
Söndag 18 maj Kl.11.00 Söndagsgudstjänst i Skinnskattebergs kyrka.
Torsdag 22 maj Kl.10.30 Andakt i Klockarbergsgården.
Söndag 25 maj Kl.11.00 Söndagsmässa i Skinnskattebergs kyrka.
Söndag 25 maj Kl.18.00 Musik i Hed. Sång: Ylva Andersson Piano: Anders Karlsson.
Onsdag 28 maj Kl.09.00 Morgonmässa i S:t Davidsgården.
Lördag  31 maj Kl. 9.30 Pilgrimsvandring längs Romboleden. Samling vid S:t Davidsgården i 
      Skinnskatteberg (vid kyrkan).Morgonkaffe och information. Samåkning  
     till startplats.
Lördag  31 maj Kl.20.00 Aftonbön i Skinnskattebergs kyrka.
Söndag 1 juni  Kl.09.00 Morgonbön i Skinnskattebergs kyrka.
Söndag 1 juni  Kl.09.30 (ca-tid) Vi vandrar vidare längs Romboleden.
Söndag 1 juni  Kl.15.00 (ca-tid) Pilgrimsmässa vid Dagarn.

Vitaminer för själen
Vill du sjunga i kör?
Ring: 0222- 100 10

Se även information om våra evenemang och verksamheter i Fp:s och BBL:s ”Det händer” och ”Dagboken”.

Musikgudstjänst i 
Gunnilbo kyrka
Kristi himmelsfärdsdag 1 maj kl. 18.00
Västerfärnebo dragspelsklubb

Vårkonsert i Korpen 
Torsdag 8/5 Kl. 19.00 
Medverkande: 
Kulturskolan, NVO och 
S:t Davidskören
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Vill du minska i vikt?
Jag hjälper dig!

Testad på Karolinska sjukhuset under
ledning av Stephan Rössner.

Du behöver inte:
• Räkna points
• Räkna kalorier
• Leta efter lågt GI

Jennie Hägerman, certifierad konsult. 070-935 44 14

Kafé Lokstallet 1093
Riddarhyttan

Fredagen den 2 maj börjar årets sommarsäsong!

Öppettider i maj månad:
 Måndag  10–17  
 Tisdag  Stängt
 Onsdag–fredag  10–17
 Lördag  10–16
 Söndag  11–17
 

Vi erbjuder naturligtvis som vanligt kaffe med hembakat
bröd, hantverk, böcker och mycket annat.

Lördagen den 3 maj bjuder vi in till

bakluckeloppis.
Intresserad? Hör av Dig angående försäljningsplats.

Vi önskar Er en skön vår och en härlig sommar 2008!
Reservation för ändringar

Välkomna hälsar Monia och Kalle
________________________________________________

Lokstallet 1093, Liensvägen 2, 730 91 Riddarhyttan
0222/132 33

www.lokstallet1093.se – info@lokstallet1093.se

VÅRÖPPET  
Söndagen den 18:e maj 
kl. 11–15
Vi lämnar 10% rabatt på allt 
i vår lilla butik samt på de behandlingar 
som bokas under dagen.

Vi bjuder på tilltugg och dryck

VÄLKOMMEN att kika in 
hos oss i Stenhuset i Färna!

Tel. 281 21
www.halsolusten.se

Vi möts i Riddarhyttan
FOLKPARTIET LIBERALER-
NAS MÅNADSMÖTE

tisdagen den 13 maj kl 19 i 
LOKSTALLET

Månadens gäst: Karl-Åke Nordebring, som
berättar om Lokstallets historia (KURJ)

Du är hjärtligt välkommen att lyssna

Du kan också efteråt diskutera aktuella 
kommunala politiska frågor med oss.

Vi bjuder på kaffe.             

Styrelsen

Edithas Wok Away och Minilivs

Asiatisk lunchbuffé Mån-Fre 11-14
ink. sallad, dricka, bröd, smör, kaffe / the och kaka

65:-

Välkomna att ringa 0222-415 80. Öppet Mån-Lör 10-21

Nytt, större sortiment 
lösgodis 59 kr / kg

Ska ni fira nå´t? 
Vi fixar maten!!


