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Läs om ett spännande 
projekt som ett antal 
elever i år 9 på Central-
skolan deltagit i

Sidan 7

HALLINVIGNING
Nu står fotbollshallen klar!

Läs mer om invigningen på sid. 13

Sym
ask

ins

DAGAR

Nya Husqvarna-Singer
Flera modeller
12 mån. räntefri delbetalning
från endast 1795 Kr.
Just nu: Emerald 183 Computer
Ord. pris 7495:-, Nu endast 6495:-
          

SKINNSKATTEBERG
FOLKETS

PARK
TORSDAG 30 APRIL KL. 10 - 18
FREDAG 1 MAJ         KL. 10 - 18
LÖRDAG 2 MAJ         KL. 10 - 15

  
   Begagnade symaskiner

med
GARANTI OCH 
BYTESRÄTT

Fackmannamässigt ser-
vade och kompletterade

Från endast 850:-
Inbyten tages

Ett 
an

tal

SERVICE alla fabrikat
Är din gamla symaskin lite trött, ledsen och gnällig?

NU översyn, kontroll och inställning av funktioner
490:- exkl. ev. delar. Förbr.

BL SYMASKINER  Telefon   Säljare
Hudiksvall   Utställningslokalen Stig-Arne Helin
0650-935 90  070-765 74 92  019-25 74 92

Kommunfullmäktige 
sammanträder

Måndag 8/6 kl. 18.00
i Korpen

Mötet sänds live på internet på 
www.skinnskatteberg.se

Kommunstyrelsen
sammanträder

Tisdag 19/5
Klockan 13.15   

I sessionssalen i kommunhuset
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0222:ans redaktion:

Redaktör:  Anders Pettersson 
Redaktionsråd: Marie Wennerström,     
                          Marlene Carlsson och  
  Yvonne Wiberg    

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.

Nästa manusstopp:  Den 12 maj
Utgivningsdatum:  Den 1 juni

För er som inte vill tillbringa våren under en 
motorhuv, vill jag tipsa om Sveriges största 
trädgårdssajt www.odla.nu Här finns allt för 
dig med gröna fingrar och framförallt för dig 
som inte har dito. 

Gordons 
webbtips

Skolans matsedel vecka 19-22

Vecka 19
Måndag: Jambalaya med kall sås
Tisdag: Köttbullar gräddsås grönsaker och potatis
Onsdag: Fiskgratäng & potatismos.
Torsdag: Köttsoppa & Ugnspannkaka.
Fredag: Biff Stroganoff och ris

Vecka 20
Måndag: Kassler tomatsås och ris
Tisdag: Kebabspett sås och pasta 
Onsdag: Fiskburgare remouladsås och potatismos
Torsdag: Korv Stroganoff och ris
Fredag: Pytt i panna och rödbetor

Vecka 21
Måndag: Grekisk färpanna med rotfrukter 
Tisdag: Stek gräddsås grönsaker och potatis
Onsdag: Citronetter med kall sås & potatis.
Torsdag: Lovdag
Fredag: Lovdag

Vecka 22
Måndag: Pastagratäng
Tisdag: Rökt skinka legymsallad och potatis
Onsdag: Miniflipper örtsås opch potatismos
Torsdag: Blomkålssoppa & Pannkaka.
Fredag: Spaghetti och köttfärssås

Vecka 23
Måndag: Potatisbullar med bacon
Tisdag: Tjälknöl och potatissallad
Onsdag: Fiskgratäng och potatis
Torsdag: Köttgryta och ris
Fredag: Kycklingschnitzel paprikasås och pasta

Senaste nytt!
Tf. red. drabbad av hjärntorka, så vi kör en 

annons istället för ledare. 
Hoppas på överseende!

O=V=O
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Aktivitetskalender
maj 

1/5 - 2/5  Säsongsöppning. Kafe Bockhammar   
öppnar för sommaren. Helger i maj.
  
1  Första Maj i Skinnskatteberg. Torgmöte med 
Tal Sång Musik och Fika 

2  Loppis. Folkets Park Skinnskatteberg Boka 
bord på 0222-10376 070-539 26 84
 
2/5 - 3/5  PLANTBYTARDAG på Kafe Bock-
hammar. Sticklingar o plantor, även perenner och 
krukväxter säljes. Flera Växtsällskap kommer att 
medverka. Arr.Mälardalens Pelargonvänner-Kafe 
Bockhammar 

4/5 - 15/5  Förskoleveckor på biblioteket. 4 – 15 
maj ställer förskolorna ut en del av det de har arbetat 
under läsåret.  
4  Blomskottsauktion. Heds Vävstugeförening i 
Bernshammar håller Blomskottsauktion. Skänk egna 
blomskott eller ropa in andras.Välkomna till en an-
norlunda kväll
.  
5  Månadsmöte. Folkpartiet Liberalerna har 
månadsmöte i Heds skola med diskussion av aktuella 
politiska frågor. Välkommen
 
8  Teater. Biblioteket i samarbete med försko-
lorna visar "Sova över hos morfar" med clownen 
Ludmilla och Håkan Fernqvist Även föräldrar och 
barn från Stacken är välkomna till Korpen.
  
8  Rysstenen Krampen. Högtidlighållande av 
65-årsdagen sedan de ryska soldaterna lämnade vår 
trakt. Delegation från Ryska ambassaden och repre-
sentant från UD samt från Skinnskattebergs kyrka 
medverkar. Vi hoppas som vanligt på många besö-
kare från trakten. Yngve och Barbro Gunnarsson
 
13  Stickcafé. Vi fortsätter det påbörjade hand-
arbetssamtalet. I april pratade vi lägga ut maskor, 
rödbetsbröd och nattlig läsning
 
15  Teaterresa. Kalevala på Västanå Teater, [B]
Lördag 22 Augusti[/B]. Pris: 450:- ordinarie, 400:-
för medlemmar i Skådebanan, Västmanland och 
Skinnskattebergs teaterförening Buss avgår från 
Centralskolan, Skinnskatteberg kl 10.00 och från 
Handlarn, Riddarhyttan kl 10.15 [B]Anmälan senast 

den 15/5[/B] Avgiften sätts in på Skinnskattebergs 
teaterföenings pg 4302253-6 senast 31/5. Se mer på 
sid 6

18  Månadsmöte. Alliansen, dvs centern, folkpar-
tiet, moderaterna och kristdemokraterna har månads-
möte i St. Davidsgården med flera viktiga frågor. 
Välkommen! 

20/5 - 28/5  Utställning av årets 6-årsbok på bib-
lioteket. 20 – 29 maj visar alla F-klasser sina arbeten 
runt 6 – års boken. Årets bok som man arbetat med 
heter ”Kaninkostymen” av Per Gustavsson och He-
lena Willis. Utställningen invigs med bokfest för alla 
F-klasser på biblioteket den 20 maj kl 9
 
21  Alla Barnens Folkets Park dag. Folkets Park 

23  Vårmarknad. Baggbro skola Försäljning av 
Plantor, hantverk, livsmedel, nyttosaker med mera. 
Bord 50:- styck, medlemmar i Byalaget gratis
. 
24  Eva Vilne, måleri. 24 maj - 21 juni 
Galleri Astley

26  JUNIS-våravslutning. Gemensam våravslut-
ning på Skolvägen 8 17.00-19.00
 
30  Färna Trädgårdsdag den 30 maj. Växtvand-
ringar, historiska vandringar,växtförsäljning, Träd-
gårdskafé & lunchbuffé samt invigning av Orang-
eriet.
 
30  PELARGONDAG på Kafe Bockhammar. 
1-års jubileum för Mälardalens Pelargonvänner.
Sticklingar och plantor säljes.Guidade pelar-gon-
vandringar.Stor Pelargon- utställning 
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Vi är största fastighetsägaren i 
kommunen och hyr ut

1-2 rok        på - Klockarberget
   - Smedstigen
   - Sjövägen i Riddarhyttan
3-4 rok  - Sotvreten (radhus)
   - Mårdstigen - Harstigen 
     (parhus, även 6 rok)
   - Rådjursstigen - Harstigen 
     (villor)
   - Sjövägen i Riddarhyttan 
     (radhus)
Intresserad? 
Ring Åke Nilsson på tel 0706-23 16 35
Titta på: www.smedjebygden.se

Slamtömning i Skinnskattebergs kommun
 Kampanjtömningen för Våren kommer att påbörjas vecka 16, 2009. Alla fastighetsägare med slamtöm-
ning på våren ombedes att se över sin brunn och att det är framkomligt, synligt och rent kring den. Tänk 

på att brännässlor, sly och högt gräs är arbetsmiljöproblem för chauffören som utför denna tjänst. De som 
har vägbom till sin fastighet måste ordna framkomlighet för slamsugningsbilen.

Vår entreprenör SITA Sverige AB, Navigatörgatan 5, 721 32 Västerås.
Tel. 021-13 61 90, Fax. 021-12 96 47, e-post vasteras@sita.se

Tömningar av slambrunnar utföres enlig SITA:s egen sammanställd schema.
Tidplanen är satt till vecka 16-24. 

Mindre förskjutning av tidschemat kan förekomma p.g.a väderleken. Om du inte fått tömt två veckor 
efter ovanstående tidsplan, hör av dig snarast. Ring  021-13 61 90 och tala om att du inte fått ”Kampanj-

tömningen” utförd.

TREVLIG VÅR ÖNSKAR

TÄNKER DU BYGGA I SOMMAR?
FRÅGA OSS OM BYGGLOV INNAN DU BÖRJAR

Bygglov krävs normalt för att bygga nytt och bygga till 
ditt hus. Exempelvis krävs bygglov för att bygga ga-
rage, inglasade uteplatser och plank med mera. Van-
ligtvis krävs även bygglov för att bygga enklare uteplats 
och carport. Fråga oss vad som gäller innan du börjar 
bygga så kan en hel del problem undvikas för dig, dina 
grannar och för kommunen.

Behöver du bygglov så ansök så snart som 
möjligt. Ansöker du efter 15 Maj kan vi inte ga-
rantera att du får bygglov före sommaren.

Handläggningstiden är beroende av:
•	 Om det du vill göra påverkar skyddade kulturvär-

den, stadsbild och grannar.
•	 Om det du vill göra är förenligt med gällande detalj-

plan
•	 Om du lämnat in kompletta och tydliga handlingar.

Information om hur du ansöker om bygglov, ansök-
ningsblanketter, hur du utformar din bygglovsritning får 
du på kommunens hemsida www.skinnskatteberg.se, 
klicka på Bygga och bo. Upplysningar lämnas även 
av Miljö och Bygg, Michael Zerai tel. 0222-451 27
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FISKA DIN ÄDELFISK I 
RIDDARHYTTAN

I EN SKÖN BERGSLAGSNATUR OCH MILJÖ

Välkommen till laxfiskevatten i Riddarhyttan

Fiskepremiär
Lördagen den 2 maj 12.00-23.00

Uppehåll från 23.00 den 2 maj - 05.00 den 3 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
  F.d.Preem bensinstation, Bernshammar    0222 / 301 50
  ICA Berghallen, Skinnskatteberg    0222 / 410 30
  Lokstallet 1093, Riddarhyttan     0222 / 132 33
  Jormas sportfiske, Köping     0221 / 102 40
  Mälardalens Jakt- och Fiskecenter, Köping   0221 / 136 36
  Willys sportfiske AB, Västerås     021 / 14 26 47
  Team Sportia, Lindesberg     0581 / 141 69
  Jakto, Lindesberg      0581 / 130 15
  Statoil Oti, Fagersta      0223 / 540 10

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

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

Vad händer med bioavfallet?
Tack vare att så många källsorterar 
sina matrester kan avfallet komma till 
nytta och bli både fordonsbränsle och 
biogödsel till lantbruket.

Det matavfall du sorterar ut rötas till biogas 
som sedan kan användas som fordonsbränsle. 
Rötresten blir biogödsel som används på 
åkermark. För att kunna använda avfallet 
på det sättet  är det viktigt att det sorteras 
på rätt sätt. 

Matavfall i påsen
Det är bara biologiskt nedbrytbart avfall 
som får läggas i påsen :

Låt påsen stå i påsställningen
För att påsen ska fungera som det är tänkt, 
måste påsställningen användas. Ställningen 
hjälper till så att avfallet blir ventilerat. Om 
lufttillförseln hindras ökar risken för dålig 
lukt och papperspåsen kan gå sönder.

Vik ihop påsen ordentligt
Fyll bara påsen till tre fjärdedelar och vik 
ihop den ordentligt innan den försiktigt 
läggs i sopkärlet. 

Nya påsar
Använd bara de speciella papperspåsar som 
kommunen delar ut. Påsarna hämtar du på 
kommunkontoret, biblioteket, ICA, COOP 
Konsum i Skinnskatteberg, Handlarn i Rid-
darhyttan, bensinstationen i Bernshammar, 
Barnstugan i Färna, Galleri Astley i Uttersberg 
samt Heds skola.

Matrester tillagade eller råa av kött, fisk, •	
grönsaker, frukt, ägg, mjölk, mjöl, ris och 
pasta.
Kött- och fiskben, fisk•	 rens samt räk- och 
kräftskal
Frukt, grönsaks- och ägg•	 skal
Bröd, kex, kakor, bullar, •	 godis och chok-
lad
Kaffesump, kaffe- och •	 tefilter
Vissna blommor•	
Hushållspapper/ser•	 vetter

 

Har du frågor? 
Kontakta Skinnskattebergs kommun, Miljö-
enheten på tfn 0222-451 09.
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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 0-2 år
Ons. kl. 8.30 - 16.00
Fre. kl. 8.30 - 15.00

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

Anna Öberg  0222 - 450 76

Stall Slofallet
 

Vi finns i den lilla byn S. Allmänningbo 

 i hjärtat av Bergslagen.
” Vi kan erbjuda dig det mesta om och med hästar ”

 

Turridning  
på Islandshäst, Tinker och Fjordhäst.

Ridläger  
vi är medlemmar i SRR. 

Inackordering på lösdrift 
Kom till oss och bli Medryttare 

Barn Ridning/Barnkalas 
Rekreationsdagar

 

Mer information om oss hittar du på vår hemsida

www.stallslofallet.se

Välkommen till oss på Slofallet 
Önskar

Familjen Sundén   

0581 – 921 40    070 -49 59 815
TEATERRESA 

Följ med och se KALEVALA på VÄSTANÅ TEATER 
lördag 22 AUGUSTI

Avresa: ICA Maxi Erikslund, Västerås  9.00 
    Hemkomst:   ca 24.00
             Centralskolan, Skinnskatteberg 10.00 
                    ca 23.00
              Handlarn, Riddarhyttan       ca.10.15      
     ca 22.45
Pris (resa + föreställning): 450 kr (ordinarie), 400 kr (med-
lemmar i Skinnskattebergs teaterförening och ombud för 

Skådebanan Västmanland )

Anmälan och info: Gunlög Olsson 0222-13115 / gunlog.
olsson@telia.com

eller Anders Olsson 076-7661223 / anders@teatermaski-
nen.com

senast 15/5
Avgiften sätts in på Skinnskattebergs teaterförenings pg 

4302253-2 senast 31/5
Arrangör: Skinnskattebergs teaterförening i samarbete med 

Skådebanan Västmanland

UTFLYKT till Vallby frilufsmuseum i 
Västerås.

 
Onsdag den 13 Maj

 
Buss från parkeringen vid Stacken  10.00

     (50 kr. /vuxen, barn gratis)
Vi tittar på djuren

Barnen får möjlighet att leka
Hemresa ca 15.00

 
Anmäl dig till Stacken,  senast fredag 8 Maj    

45055

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 exempelvis tungmetaller.

Anmäl innan 
Eldning i större omfattning (mer än 1 m3) ska alltid 
anmälas 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 
telefonsvarare som uppdateras dagligen med brand-
riskprognos och information om vad som gäller för 
Västmanlands kommuner inkl. 
Skinnskatteberg

Miljöenheten 
Räddningstjänsten 
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SKOLGLIMTAR
en titt in i skolans värld

”Elever kan”

Att jobba med barn och ungdomar är en ynnest, så trevligt och så roligt! Inga lektioner och dagar är de 
andra lika. Vissa stunder är bättre än andra och så var det den 17:e mars -09 när 30 slumpvis, av 
skolverket, utvalda elever i år 9 arbetade med projekt kallat PISA och ERA. 
Se nedan vad förkortningarna står för.
Skinnskattebergs grundskola har varit med om någonting unikt, skolan har fått möjlighet att deltaga i ett 
världsomspännande projekt!

Eleverna samlades på Korpen kl. 8.30 för att påbörja PISA-arbetet, insläppet till skrivsalen var kl. 8.45, 
ingen försenad ankomst tolererades, ej heller toalettbesök under arbetsttid.
Efter en tydlig, från manus läst, instruktion jobbade eleverna hårt i 60 min. för att sedan få en rast på 5 
min. Arbetet fortsatte 60 min. till, sedan rast i 25 min. och därefter åter till arbetet i 40 min. Efter denna 
tuffa förmiddag var det dags för en välförtjänt lunchpaus på 60 min. Hälften av gruppen fortsatte sedan 
att arbeta med ERA i datasalen under eftermiddagen.

Ungdomarna var fantastiska, alla var närvarande, utom en som var sjuk. Arbetsdiciplinen var på topp och 
det fanns en anda av stolthet av att vara utvald.
Vi lärare som arbetade med gruppen kände oss verkligen priviligierade som fick uppleva denna känsla. Vi 
är stolta över Skinnskattebergs fina ungdomar.

STORT TACK TILL ALLA!     Skinnskattebergs Centralskola 090403
 
        Birgitta Strand och Jan Persson

Vad är ERA?

Den ökande relevansen av, och insikten om elektronisk 
text som en viktig aspekt av läsning har let till en ny och 
innovativ komponent i PISA: The Electronic Reading As-
sessment (ERA).
Elever som deltar i ERA är ett delurval av dem som deltar 
i PISAs skriftliga prov. ERA genomförs på skolans datorer 
i ett rum.
Det är ett krav att ERA äger rum efter PISAs skriftliga 
prov och helst samma dag.
För mer detaljer om PISA, se material från NC, OECDs 
webbplats http://pisa.oecd.org/  eller http:// skolverket.se

OBS! Alla data som samlas in i PISA är konfidentiella. 
Ingen person eller skola kan identifieras i någon rapport 
från undersökningen.

Vad är PISA?

PISA står för Programme for International Student 
Assessment och stöds av Organisation for Economic 
Co-operation and Development (OECD). PISA 2009 är 
den fjärde PISA-studien som genomförts sedan 2000 och 
involverar fler än 60 deltagande länder. PISA har följande 
karaktäristika:
• Den är världens största intenationella studie inom 

utbildning
• Den undersöker elever som är omkring 15 år gamla
• Den undersöker hur väl förberedda eleverna är för 

vuxenlivet
• Den mäter elevers prestationer i läsning, matematik 

och naturvetenskap
Mellan 4500 och 10000 elever i varje land deltar normalt i 
huvudstudien. 
Att delta i PISA är viktigt därför att resultaten från under-
sökningen kan användas för följande syften:

• Att visa hur väl förberedda svenska elever är för att 
lära vidare efter skolan

• Att användas av skolor, utbildningssystem och reger-
ingar för att identifiera utvecklingsområden

• Att ge möjligheter till jämförelser med avseende på 
prestationer och lärmiljöer mellan olika länder
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  Bokslut 2008

Omvärld och befolkning

Kommunernas ekonomiska resultat ser i år ut att vara i linje 
med god ekonomisk hushållning. År 2009 försämras resultatet 
trots återhållsamhet i kommunerna. Resultatet kommer att ligga 
under tumregeln för god ekonomisk hushållning.
Trots en förhållandevis måttlig total behovsökning står många 
kommuner inför krav på omprioriteringar inom och mellan 
verksamheterna. Ett exempel är att antalet elever i grundskolan 
minskar samtidigt som antalet gymnasieelever ökar. På samma 
gång växer andelen elever i fristående skolor snabbt. Det inne-
bär sämre förutsättningar att effektivt planera skolverksamhe-
ten.  För de kommuner som väljer att införa det vårdnadsbidrag 
som regeringen aviserat kommer detta att innebära kostnadsök-
ningar som kräver ytterligare verksamhetsanpassningar.

Arbetslösheten i Skinnskattebergs kommun är 2,1 % i de-
cember 2008 och det är samma som i december 2007. Fagersta 
kommun har en arbetslöshet på 2,7 % och Norbergs kommun en 
arbetslöshet på 2,2 % i december 2008.

Befolkningsutvecklingen i Skinnskatteberg bedöms att bli 
svag även i fortsättningen, varför stora insatser bör göras för 
att flera skall finna kommunen intressant att flytta till och att 
de som redan bor här väljer att göra det framöver. Gällande 
prognos innebär att invånartalet beräknas till cirka 4.650 under 
de kommande åren.

Framtidsbedömning
Den pågående konjunkturnedgången påverkar skatteunderlaget 
främst genom försvagad arbetsmarknad med vikande sys-
selsättning och en nedväxling av löneökningstakten. Antalet 
arbetade timmar har börjat minska de senaste månaderna och 
väntas fortsätta minska fram till slutet av 2010. Detta innebär 
en avsevärd uppbromsning av lönesumme- och därmed skat-
teunderlagstillväxten. Effekterna på skatteunderlaget av svagare 
lönesummeökning motverkas till viss del av att även inflations-
takten dämpas, med mindre ökningar av grundavdragen efter 
2009 som följd.
De största inkomsterna för finansiering av kommunernas 
verksamheter är de som härrör från kommunalskatten, generella 
statsbidrag och skatteutjämning. Dessa inkomster är beräknade 
på befolkningsunderlaget för respektive kommun. 
Kommunen måste de närmaste åren arbeta för att även fort-
sättningsvis ha en effektiv verksamhet med bra kvalitet. Detta 
kommer att kräva omstruktureringar av den totala budgeten om 
kommunen skall kunna bibehålla en kommunal service som 
kommuninnevånarna kräver.

Årets resultat
2008 års bokslut visar ett överskott med 5,8 miljoner kronor. 
I jämförelse med budget är det ett underskott på 0,4 miljoner 
kronor. Överskottet i 2008 års bokslut innebär att tidigare un-
derskott täcks och kommunens ekonomi är i balans.

Personalen
Kommunen har en personalintensiv verksamhet. Kostnaderna 
för personalen uppgick till 137 miljoner kronor 2008 vilket 
motsvarar 47 % av kommunens kostnader. Antalet anställda 
har fortsatt att minska till följd av en ökad effektivisering och 
anpassning av verksamheterna. Kommunen  hade i början av 
året 351 anställda  och vid årets slut 332, en minskning med 
19 personer. Under året har 8 medarbetare avgått med pension. 
En prognos för pensionsavgångar visar att under den närmaste 
10-årsperioden blir cirka 100 anställda 65 år. Kommunens verk-
samheter är kvinnodominerade. 74% av de anställda är kvinnor.
Frisktalet, d v s tillsvidareanställda som ej haft några sjukda-
gar under året, har minskat. Av de tillsvidareanställda var det 
32,53 % som inte hade några sjukdagar 2008. Motsvarande 
siffra 2007 var 33,66 %.
Sjukfrånvaron har under år 2008 varit 4,67 % av antalet anställ-
ningsdagar för kommunens personal. Detta är en minskning 
med 1,49 procentenheter jämfört med 2007. För män är sjuk-
frånvaron 3,97 %  och för kvinnor 4,83 % Motsvarande siffror 
2007 var för män 5,9  % och för kvinnor 6,21 %, vilket innebär 
att sjukfrånvaron minskat för båda könen. 

Viktiga händelser under året
Planering och implementering av en ny politisk organisation 
med utskott under kommunstyrelsen och en tjänstemannaorga-
nisation med sektorer gäller. Den nya politiska organisationen 
som trädde i kraft 1 maj innebär att verksamhetsnämnderna 
förutom Miljö- och byggnadsnämnden har tagits bort och ersätts 
av utskott under Kommunstyrelsen. Valnämnden, Miljö- och 
byggnadsnämnden, Överförmyndaren och Revisionen fullgör de 
uppgifter som enligt gällande författningar ankommer på dem. 
Samtliga verksamheters styrning och ledning ligger nu under 
kommunstyrelsen. 

Den nya tjänstemannaorganisationen är en anpassning 
till den politiska organisationen. Syftet är att skapa en kommu-
nal förvaltning som harmoniserar med den politiska organisatio-
nen och ger förutsättningar för helhetstänkande och gemensamt 
ansvarstagande. Organisationen består av fyra sektorer: Sektor 
för vård och omsorg, Sektor för utbildning och kultur, Sektor 
för teknik och service samt Sektor för administrativt stöd 

Borrning och provpumpning av ny vattentäkt i Färna för 
Färna eller alternativt för Skinnskatteberg och Färna  samt änd-
ringar/ombyggnad av vattenverk i Riddarhyttan för att förbättra 
vattenkvalitén vid befintlig vattentäkt pågår.

Teknik och service har genomfört energianalys av kommu-
nens fastigheter för att se möjligheter till framtida besparingar 
på energiområdet samt genomfört utredning av tillgängligheten 
för handikappade till kommunens fastigheter.

Arbetet med att förbättra den inre och yttre miljön på Central-
skolan har fortsatt.

Skolplanen reviderades och gäller 2009-2011.

Planering för ombyggnad av serviceboendet Hemgården har 
gjorts.



9

www.skinnskatteberg.se0222:an

VART GICK SKATTEPENGARNA?

100 kronor i skatt till Skinnskattebergs kommun användes under 2008 på följande sätt:

9:68 kronor till  Kommunstyrelsens arbetsutskotts verksamhet
   - central administration, 
   - Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen
   - arbetsmarknadsåtgärder
   - näringspolitiska åtgärder m m
   - bostadsanpassning
4:10 kronor  Kommunstyrelsens tekniska utskotts verksamhet
   - mark, lokaler och bostäder
   - vägar, parker och kollektivtrafik
   - kultur- och fritidsverksamhet, idrotts- och motionsanläggningar, bidrag till föreningar och  
   - studieorganisationer
   - räddningstjänsten
48:02 kronor till Kommunstyrelsens utbildnings- och kulturutskotts verksamhet
   - grundskola
   - barnomsorg
   - kulturskola och kulturverksamhet
   - bibliotek
   - gymnasieskola och vuxenutbildning
34:88 kronor till Kommunstyrelsens vård- och 
   omsorgsutskottsverksamhet
   - individ- och familjeomsorg
   - omsorgsverksamhet och psykiatri
   - äldre- och handikappomsorg
   - öppna verksamheter, fritidsgård och 
     allaktivitetshus
0:72 kronor till  Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet
   - planering, byggnadslov
   - miljö- och hälsoskydd
2:60 kronor till  investeringar för all kommunal verksamhet

Investeringar

Investeringarna uppgick till 5 miljoner kronor. De investeringar som 
gjorts är bl a inköp av bowlingbanor och inventarier, vatten- och avlopps-
anläggningar.

Nyckeltal

Skatteintäkter och generella statsbidrag per invånare 43.880 kronor

Nettokostnad per invånare    42.750 kronor

Grundskola kostnad per elev    90.100 kronor

Förskola nettokostnad per barn    85.300 kronor
Förskolan finansieras till 11 % av avgifter

Kulturskola nettokostnad per elev   10.800 kronor
Kulturskolan finansieras till 8 % av avgifter

Nettokostnad per vårddygn på Hemgården    1.164 kronor
                                                 Klockarbergsgården   1.551 kronor
Äldreboendet finansieras till 14 % av avgifter

Den som önskar mer de-
taljerad information om 
kommunens bokslut kan 

gå in på kommunens hem-
sida och läsa mer eller få 
ett exemplar av det tryck-

ta bokslutet från kom-
munkontoret.
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Det händer 
på Kulturhuset Korpen i maj

2009

Onsdag 6 maj kl 19.30 
Film fr 15 år.  Arr: Skinnskattebergs FilmFörening-SFF 
med stöd av Skinnskattebergs kommun. Information om film-
titlar finns på biblioteket och www.biokorpen.se . Du skapar 
din egen inloggning som du kan spara för att komma direkt till 
medlemssidorna nästa gång du besöker hemsidan.

Torsdag 7 maj kl 18.30
 Kulturkväll med Kulturskolans elever - 
”Korpkrysset”
Teater- och musikelever underhåller och det hela bildar 
ett kulturkryss som publiken inbjuds att delta i.
Entre: 30:-/ vuxna, 10:-/skolungdom.
Arr: Kulturskolan

Lördag 9 maj kl. 18.30 Digitalopera  OBS Tiden!
Askungen av G. Rossini - 
direktsändning från Metropolitan
Elina Garanca gjorde sin triumferande Met-debut förra sä-
songen. Här gör hon titelrollen i Rossinis Askunge-saga. Hon 
framträder mot Lawrence Brownlee. Maurizio Benini dirigerar 
den sista operan från The Met för den här säsongen.
Biljetter á 160:- bokas på Biblioteket, tel 451 38 och hämtas 
ut senast 15 min före sändning på Korpen. Resterande biljetter 
säljs direkt vid Korpens entré. Mer info: www.fhr.se
Arr: Skinnskattebergs kammarmusikförening med stöd Skinn-
skattebergs kommun, Statens Kulturråd, Västmanlandsmusiken 
och  Systemair.

Söndag 10 maj kl 15.00 
Matinéfilm för alla. 
Arr: Skinnskattebergs FilmFörening-SFF med stöd av Skinn-
skattebergs kommun. Information om filmtitlar finns på biblio-
teket och www.biokorpen.se

Söndag 10 maj bio kl 18.00 
Film tillåten från 7 år.
Arr: Skinnskattebergs FilmFörening-SFF med stöd av Skinn-
skattebergs kommun. Information om filmtitlar finns på biblio-
teket och www.biokorpen.se

Måndag 11 maj kväll: 
Filmfestival med skolelevernas egna filmer.  
Mer info senare.
Arr: Kulturskolan.

Torsdag 28 maj kl 18.30
 Kulturkväll med Kulturskolans elever plus elever 
från Dungen som spelat stråkklass eller blåsklass under våren. 
Entre: 30:-/ vuxna, 10:-/skolungdom.
Arr: Kulturskolan

Biblioteket informerar

Stickcafé

Vi fortsätter det påbör-
jade handarbetssam-
talet. I april pratade vi 
om att lägga ut maskor, 
rödbetsbröd och nattlig 
läsning. 
Välkommen onsdag den 13 
maj kl 17-19

Teater i samarbete med förskolan

Sova över hos morfar med 
clownen Ludmilla och Håkan 
Fernqvist
Även föräldrar och barn från 
Stacken är välkomna till Korpen.
8 maj
Kulturhuset Korpen kl 9
Förskolan Nyhammar kl 11

Utställningar

Förskloleveckor

4 – 15 maj visar förskolorna hur de har arbetat un-
der läsåret.

6 – års boken

20  –  29 maj visar alla F-klasser sina arbeten runt 
6 – års boken. Årets bok 

som man arbetat med heter 
”Kaninkostymen” av Per 

Gustavsson och Helena Wil-
lis. Utställningen invigs med 
bokfest för alla F-klasser på 
biblioteket den 20 maj kl 9.

Ändrat öppethållande:

Torsdag 30/4 09.00 - 13.00
Tisdag 5/5 STÄNGT
Tisdag 12/5 STÄNGT
Onsdag 20/5 09.00 - 15.00
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Första Maj i 
Skinnskatteberg

Torgmöte med Tal – Sång – Musik och Fika

Huvudtalare: riksdagsman Olle Thorell
Lokal talare: kommunalråd Lars An-

dersson

Sång och Musik: FÖRSÖKA DUGER

Vi bjuder på Fika! Välkomna!

Socialdemokraterna i Skinnskatteberg

1 – 3 rok       Bergslagsvägen 3 A-B
        Centralvägen     2
     Centralvägen     4 A-E
  Klockarbergsvägen 13 A-C

4 rok Bergslagsvägen 3 A

Vi har 4 nyrenoverade lägenheter för uthyrning 
och även några som är uppsagda.

1 rokv  finns ett erbjudande om  ”2 månaders 
hyresfritt”

Ring för mer information

Tel: 021 – 38 14 50    kl 8 – 16

www.vs-hus .se

SKINNSKATTEBERG

              ’Smaken av sommar’ 
Lördag 30 maj: Spansk middag
Smaka på det soliga Spanien med vår gästkock Emilio
från Barcelona och Spansk live-musik.

Lördag 27 juni: Indisk middag
Kom och bli överraskad av goda smakar och dofter
från det indiska köket. Många kryddor, kött och vegetariskt, 
indiska överraskningar.

Lördag 25 juli: Sommarbuffé
Tråkigt i Skinnskatteberg under sommarlovet? Inte på Station! 
Smaka vår stora sommarbuffé med allt det goda som sommaren 
har att erbjuda.

Pris: 275;- inkl. en stor stark eller ett glas vin

Tid: från kl.19.00
Plats:  Restaurang & Pub Gare du Nord (Station)
Bokningar och info: 0222-29800 eller info@garedunord.se           VÄLKOMNA!
OBS. Bokningar minst en vecka i förväg.
Alla måltider erbjuds i buffén.
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Lärcenter
DET NYA SÄTTET ATT STUDERA

För Kommunala vuxenstudier med start hösten 2009 
gäller sista ansökningsdag 5/6.

Kom till Lärcenter för att diskutera med 
studievägledare.
Ring för att boka tid eller kom på drop-in.

Vägledning torsdagar, drop-in tid mellan kl. 10 – 12.
För ytterligare information:

Studievägledare:    
Margaretha Nylander 0223-291 64  
margaretha.nylander@nvu.se
Adm. Vuxenutbildningen: 0223-291 81, alt. 0223-443 72

Lärcenter Skinnskatteberg
Carina Eriksson 0222-450 46
carina.eriksson@skinnskatteberg.se
www.nvu.se

Vinst eller Förlust?
Kurs för dig som nyss startat 
företag eller för dig som är 
företagare sedan tidigare 

men vill lära dig mer och tolka 
siffrorna rätt 

Lagstiftningens krav på bokföring, 
årsbokslut och årsredovisning

•	 Grundläggande företagsekonomiska 
begrepp

•	 Redovisningssystem
•	 Resultat och balansräkning
•	 Budget och nyckeltal
•	 Likviditet och soliditet
•	 Jämförelsetal
•	 Analys av årsredovisningen 

 
Plats:  Lärcenter, Skinnskatteberg 
Tid:  5 kurstillfällen x 3 timmar,  
  kursstart efter fulltecknad  
  kurs  
              (min 5 deltagare) 
Pris: 1 950: - exkl. moms 
 
Anmälan och frågor görs till Lärcenter, 
tfn 0222 450 46 eller carina.eriksson@
nvu.se

Den nya majoriteten driver redan 
ett antal politiska frågor

Efter alla de turer som varit i kommunen sedan 
november 2008 har nu Majoritetskoalitionen 
som består av Socialdemokraterna, Vänsterpar-
tiet och Skinnskattebergsdemokraterna, tagit 
över styrningen av Skinnskatteberg. Utifrån den 
politiska plattform som vi formulerade i febru-
ari vill vi informera om vilka frågor vi arbetar 
med. Genom den skattehöjning med 50 öre som 
vi beslutade om i november har vi möjlighet att 
arbeta med följande frågor: 

• Utvecklingsarbete med skolan har startats. 
I dialog med skolans olika parter har en 
gemensam syn på utvecklingsområdena 
skapats. Det är en grund för det fortsatta 
arbetet.

• Vi kommer att ta fram underlag för kommu-
nens framtidsfrågor

• Vi avser att datera upp kommunens admi-
nistration och system

• Vi kommer att fullfölja planerade investe-
ringar

• Genom skattehöjningen har vi också skapat 
bättre beredskap för ökat försörjningsstöd 
när nu trygghetsförsäkringarna har nedrus-
tats av den borgerliga regeringen.

2008 års överskott var nödvändigt för att åter-
föra 2005 och 2007 års underskott. På grund 
av lågkonjunkturen och därmed de minskade 
skatteintäkterna med ca 5,6 miljoner under det 
senaste halvåret, blir 2009 års resultatkrav svårt 
att klara. Vi arbetar hårt med att säkra ett posi-
tivt resultat för 2010. 
En miljon kronor har avsatts för 2009 i en ut-
vecklingsfond för skola, ungdomsverksamheter 
och kultur. En del av miljonen kommer också 
att användas till samhällsplanering. 
För 2010 kommer nya utvecklingspengar att 
avsättas.
Vi har för avsikt att regelbundet återkomma 
med information i 0222:an om vår politik.

Lars Andersson
Gruppledare för majoritetskoalitionen / Kom-

munalråd
Hemsida - www.utveckling-skinnskatteberg.se

Detta är en betald annons
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HALLINVIGNING 

10 maj

Öppet hus mellan
 12.00 - 18.00

 

Officiella invigningen kl.15.00 med:
 Lars-Åke Lagrell
Tomas Sandström

Thomas Ravelli
Ralf Edström

Christer Jonasson(radiosporten) 
Thunders

Systemair band m.fl.
 

Dessutom finns på plats Intersport, Svenska Spel,
Servering, Tävlingar,Ponnyridning m.m.

Fri entré till hallen
 

Parkeringsavgift 40:- includerar 2 lotter med chans att vinna 
15 miljoner plus massor av andra vinster !!

 

Välkomna till en spännande invigning !
 

SSK Sportklubb Skinnskatteberg
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ROT-avdrag

Frågetecken kring ROT-avdraget.

Skatteverket säger att ett riksdagsbeslut om ROT-
avdraget väntas i maj. I slutet av mars månad, 

närmare bestämt den 30 mars blev prepositionen 
offentlig.

Skatteverket har fått många frågor sedan dess.
Med riksdagsbeslutet förväntas man i första hand 

få klarhet i vissa gränsdragningsproblem.

Så här fungerar ROT-avdraget.

Rätten att göra avdrag gäller från 8 december 
2008.

Skattereduktionen medges första gången vid 
taxeringen 2010.

Om Du har köpt ROT-arbeten som utförts under 
perioden 8 december till den 30 juni 2009 ska du 
själv ansöka om skattereduktion hos Skatteverket.
Ansökningsblankett för skattereduktion för ROT-
arbeten kommer att finnas tillgängliga på Skatte-

verkets hemsida i slutet av maj 2009.
Ansökan ska ha inkommit till Skatteverket senast 

den 3 maj 2010.
Källa www.skatteverket.se

ROT-AVDRAGET FRÅN 1 JULI 2009 
FUNGERAR SOM FAKTURAMODELLEN.
Det innebär att du som beställare får dina ROT-
tjänster avdragna direkt hos leverantören och att 
han eller hon i sin tur söker skattereduktion hos 

skatteverket. Här är det väldigt viktigt att leveran-
tören verkligen vet vad han bör veta om kunden. 

Uppfyller kunden de ställda kraven och hur 
mycket har kunden redan utnyttjat ROT-avdraget 

som inte får överstiga 50 000 kronor.
Från den 1 juli kan man inte först betala hela 

beloppet och sedan ansöka om ROT-avdrag utan 
från detta datum är det fakturamodellen som

 gäller.

Mer information hittar du på.www.skatteverket.se

Tillsammans kan vi skapa ett 
bättre Skinnskatteberg

Behöver Dig som vill vara med och dra 
Ditt strå till stacken!

Alla kan delta på sina villkor, till exempel:

• delta i våra månadsmöten och diskutera 
      aktuella frågor i vår kommun. Ju fler idéer      
      och förslag, desto bättre slutliga förslag I en        
      liten kommun som vår ligger förslag och
      beslut ”synliga” för alla.
• vara med i en arbetsgrupp om en aktuell 

fråga.
• efter nästa val komma in i fullmäktige.
• på sikt delta aktivt i utskott eller nämnd.

Är du ung, gammal eller mitt i livet? 
Om demokratin ska leva, måste många 
delta och ta ansvar. Gör slag i saken och 

hör av Dig!

carina.sandor@liberal.se
janne.lejon@telia.com

vanja.leneklint@telia.com

eller ring 0222-416 72

Vi lovar Dig en rolig och intressant tid!

Vi har månadsmöte den 5 maj kl. 19.00 i 
Matsalen i Heds skola. 

Med diskussion av aktuella frågor 
Du är hjärtligt välkommen!            Kommunkontoret meddelar

Fredagen den 8 maj klockan 11.30 – 
14.00 har kommunhuset stängt, pga. 

personalutbildning.
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Svenska kyrkans kalendarium maj 2009
Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling

Söndag 3/5 kl. 11.00 Söndagsmässa i S:t Davidsgården i Skinnskatteberg. Pia Luotomäki
Tisdag  5/5 kl. 16.00 Vardagsmässa i Skinnskattebergs kyrka. Pia Luotomäki.
Tisdag  5/5 kl. 16.30 Vårboken, bokcirkel har träff i S:t Davidsgården. Pia Luotomäki
Torsdag 7/5 kl. 14.00 Andakt i Hemgården, Skinnskatteberg. Marie Blommé
Torsdag 7/5 kl. 18.00 Torsdagsmässa i Skinnskattebergs kyrka. Pia Luotomäki. 
Lördag  9/5 kl. 09.00	 Utflyktsdag för barn och föräldrar i samarbete med stackens familje-	
     central i och runt S:t Davidsgården i Skinnskatteberg. 
Söndag 10/5 kl.11.00 Söndagsmässa i Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé.
Söndag 10/5  kl. 18.00 Söndagsmässa i Heds kyrka. Marie Blommé.
Tisdag  12/5  kl. 16.30 Vårboken, bokcirkel har träff i S:t Davidsgården, Pia Luotomäki.
Torsdag 14/5 kl. 18.00 Torsdagsmässa i Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé.
Söndag 17/5 kl. 11.00	 Konfirmationsmässa i Skinnskattebergs kyrka. Pia Luotomäki  
     Marie Blommé och Martin Ståhl.
 

Söndag 17/5 kl. 14.00 Ruotsinsuomalainen messu, Skinnskattebergin kirkossa. Paavo Collin
Tisdag  19/5 kl.16.00 Vardagsmässa i Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé.
Torsdag 21/5 kl. 08.00 Gökotta vid Udden (Bruket) i Skinnskatteberg. Marie Blommé 
     Tag med kaffekorg.
Torsdag 21/5 kl.11.00 Vandring i Färna. Samling vid Dammbron. Marie Blommé.  
     Tag med kaffekorg.
Söndag 24/5 kl.11.00 Mässa inför Körfesten. Hans Eric Johansson, Pia Luotomäki, 
     Marie Blommé.
Onsdag	 27/5	 kl.13-16	 Pastorsexpeditionen finns vid Gunnilbo kyrka. 
     Vi serverar kaffe och krumelurer.
Torsdag		 28/5	 kl. 10.30	 Andakt på Klockarbergsgården, Skinnskatteberg. Lisbet Kjellin.
Torsdag  28/5 kl.13-16	 Pastorsexpeditionen finns vid Heds kyrka.
     Vi serverar kaffe och krumelurer.
Fredag  29/5 kl. 18.00 Andakt i Gunnilbo inför Morsdagshelgen. Pia Luotomäki
Lördag  30/5 kl. 18.00 Andakt i Hed inför Morsdagshelgen. Pia Luotomäki
Söndag 31/5 kl. 11.00 Söndagsmässa i Skinnskattebergs kyrka. Pia Luotomäki

Se även information om evenemang och verksamheter i lokaltidningarnas dagboksspalter.

Skinnskatteberg med Hed och  
Gunnilbo församling 
Kyrkvägen 3, 739 31 Skinnskatteberg 
www.svenskakyrkan.se/skinnskatteberg

 

Välkommen att följa med på vår församlingsresa!
 

Tisdagen den 16 juni åker vi mot Närke
 

Litet ur programmet: 
 

-Bergööska huset i Hallsberg; Karin Bergöö Larssons (maka till 
Carl Larsson) födelsehus med utställningar. 
 

-Vätternlax på Olshammarsgården. 
 

-Stjernsunds slott med eftermiddagskaffe i slottscaféet.
 

Kostnaden blir 300 kr som betalas i förväg. 
För anmälan; ring pastorsexpeditionen  
tfn. 0222-10010 senast den 5 juni 
 

Först till kvarn........   

 
 
 
 
 
 

Stort tack också 
till er som bidrog vid 
70-tals kvällen! 
Konsertens insam-
ling för Svenska kyr-
kans internationella 
hjälparbete  
”Hela världen”  
gav hela: 4950 kr 
 

Tack!  
till alla som bidragit 
på olika vis i årets 
fasteaktion. 
Bidragen  fortsättar 
att komma in, därför 
ger vi en rapport om 
insamlade medel i 
nästa nummer av 
0222:an.  
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Massagebehandlingar
Klassisk massage          ca 30 min
Helkroppsmassage       ca 60 min
Friskvårdande massage
Halvkroppsmassage       ca 60 min                       
Helkroppsmassage ca 60 min

Som massör/massageterapeut arbetar jag både i friskvår-
dande och rehabiliterande syfte.

Det kallas muskelbehandling eller terapeutisk stretching 
när jag behandlar området du har ont i. 

Som massageterapeut arbetar 
jag på specifika muskler och 

muskelgrupper 
genom att tänja, töja, massera 

och trycka.

Certifierad och Diplomerad Massageterapeut                                
Toini Korpilahti

Centralvägen 5 Skinnskatteberg
Tidsbokning  070 448 28 77

Förbättrad information till turister 
och befolkning!

Från 1 maj blir det lättare för besökare och 
andra att hitta turistinformation om 

Skinnskatteberg
Broschyrställ med aktuellt material kommer 
att	finnas	på	en	mängd	platser	i	kommunen
•	 Galleri Astley
•	 Färna Herrgårdsbod
•	 Kafé Bockhammar
•	 Karmansbo smedja
•	 Receptionen i kommunhuset
•	 Biblioteket
•	 Bårestadskiosken
•	 Kolarbyn
•	 Baggbrons överskott
•	 Liens Camping
•	 Lokstallet

Har Du nyligen startat företag eller 
överväger att göra det?

Kom och lyssna och ta del av Kick Start 
Västmanland, som är Teknikbyns 

nyföretagarprogram.
Informationsträffen om programmet är 

den 7 maj kl. 17.00 
plats Kommunhuset.

Mer information hittar Du på:
www.teknikbyn.se

Välkomna!

Näringsliv och Turism


