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Aktuellt för Skinnskattebergs kommun - 
Årgång 26 Nr 5, Maj 2010

Kommunfullmäktige 
sammanträder

7 juni 
klockan 18.00

på  Kulturhuset Korpen

Kommunstyrelsen
sammanträder

25 maj
klockan 13.15

i Röda rummet, 
Kommunhuset

Ur detta nummer: 
* Nya, bättre öppettider sid. 5 
* Anlita hantverkare? sid. 6 
* Sedan sist   sid. 10 
* Från biblioteket  sid. 13 
* Vad händer på Korpen? sid. 14 
* Kyrkans kalender sid. 19 
* Småbåtsklubben sid. 20

Föreläsningsdagar i Skinnskatteberg
 vårterminen 2010                                                              

                                        
27 Maj                                                    
Leena Berglund: Hur har det gått med utveck-
lingsarbetet
Kommunchefen och ordföranden i Styrgruppen Leena Berglund 
sammanfattar, analyserar och utvärderar utvecklingsprocessen 
med utgångspunkt i vårens föreläsningar.

Kl. 15.00-18.00     Skolans personal
Kl. 18.30-20.00     Föräldrar och allmänhet

Plats: Kulturhuset Korpen 
Ny Skola – Nya Möjligheter

Konsert på Galleri Astley 

Brodskykvartetten

Brodskykvartetten har nått långt fler än den vanliga kammarmu-
sikpubliken. bland annat genom gränsöverskridande samarbeten 
med artister som Anne Sofie von Otter, Elvis Costello, Björk och 
Dave Brubeck. Våren 2010 görs ännu en turné i Sverige för Riks-
konserter.
Musiker: Daniel Rowland, violin 
Ian Belton, violin Paul Cassidy, 
viola Jacqueline Thomas, violon-
cell.

Tisdag 4 maj
klockan 19:00

Entré 140:-
Medlemmar i Skinnskattebergs Kammarmusikförening och
Galleri Astley Konstklubb 100:-
Biljetter kan bokas på tfn: 0222- 321 20, hämtas på plats senast 30 
minuter innan föreställningens början.
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Skolans matsedel vecka 18-21

Vecka 18
Måndag: Pasta med skinksås.
Tisdag: Schweizare sås grönsaker & potatis.
Onsdag: Sprödbakad sejfilé remouladsås & potatis.
Torsdag: Spaghetti & köttfärssås.
Fredag:  Jambalaya & kall sås

Vecka 19
Måndag:.Biff stroganoff & ris.
Tisdag: Köttbullar gräddsås grönsaker & potatis.
Onsdag: Fiskgratäng & potatismos.
Torsdag: Lovdag
Fredag:Lovdag

Vecka 20
Måndag: Kebabspett tomatsås & ris.
Tisdag: Kotlett sås grönsaker & potatis.
Onsdag: Fiskburgare med bröd remouladsås & Pota-
tismos.
Torsdag: Korvstroganoff & ris.
Fredag: Pytt i panna & rödbetor.

Vecka 21
Måndag: Pasta med kyckling & bacon sås.
Tisdag: Stek gräddsås grönsaker & potatis.
Onsdag: Citronett kall sås & potatis.
Torsdag: Köttfärssoppa & ugnspannkaka. 
Fredag: Kalops med potatis.

 
0222:ans redaktion:

Redaktör:  Anders Pettersson 
Redaktionsråd: Marlene Carlsson   

Adress:  0222:an, Box 101 
  739 22 Skinnskatteberg 
tfn:  0222 / 451 39 
e-post:   0222@skinnskatteberg.se
Ansvarig utgivare:  Kommunchef Leena Berglund 
0222:an utkommer med 10 nummer/år. 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. 
Redaktionen ansvarar inte för material som inte beställts.

Nästa manusstopp:  Den 12 maj
Utgivningsdatum:  Den 1 juni

Nya riktlinjer för 0222:an 
antgna av kommunstyrelsen 2010-03-23.  

Gäller från och med Septembernumret 2010

Utgivningsfrekvens
0222:an ska utkomma med 10 nr / år

Begränsat antal sidor
• Varje annonsör får använda maximalt 2 sidor i  
 samma nummer. 
• Varje nummer får vara maximalt 16 sidor. Jul- och  
 sommarnummer får vara maximalt 24 sidor.

Annonsering
• Möjligheten finns för nya företag och föreningar  
 att få med information om att de startat, vilken  
 verksamhet de har samt kontaktinformation. Ingen  
 avgift tas ut för detta men redaktionen bestämmer  
 layout och storlek.
• Föreningar och samhällsservice (t.ex. familjelä 
 karenheten) får annonsera med max 2 sidor/verk 
 samhet och nummer. I mån av plats kan en annon 
 sör få mer plats. Undantag för kyrkans kalender 
 sida som är stående.

Externa annonser 
• Det är ”först till kvarn” som gäller för externa an 
 nonsörer (möjlighet att komma på kölista finns).  
 Priset för annonser gäller enligt nedan. Priserna är  
 exkl. moms.

   Föreningar Företag
Helsida   800:-  2700:-
Halvsida   500:-  1500:-
Halvsida 10 nummer 3000:-  8000:-
Kvartssida  300:-  800:-
Kvartssida 10 nummer 2000:-  5000:-
1/8-dels sida  200:-  500:-
Notis   100:-  300:-

Politisk information
Politiska partier/konstellationer kan via annonser informera 
om möten/studiecirklar samt bedriva medlemsvärvning. 
Innehållet formuleras huvudsakligen i rubrikform. 
0222:n skall inte vara ett politiskt forum. För propaganda, 
debatt och politiska budskap hänvisas till andra medier.
Texter som kan väcka behov av bemötande/svar från andra 
politiska partier eller konstellationer skall inte finnas i 
0222:n. 
Politiska annonsörer skall boka rimliga annonsstorlekar i 
förhållande till innehållet. Om materialet inte överensstäm-
mer med riktlinjerna skickas det tillbaka till annonsören.
Kommunens politiska ledning uttrycker/skriver sig neutralt i 
texter som är redaktionella.
Viktiga beslut i KF och KS redovisas kontinuerligt 0222:n.

 Övrigt 
I Kalendern kan man "annonsera" gratis med evenemang 
inom kommunen. Information om datum, tid, plats och typ 
av evenemang får finnas med. I mån av plats kan man få fyl-
ligare beskrivning.
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Aktivitetskalender
# 01/05 | 13:00 -  Första Maj-firande - 
Första Majfirande i Skinnskatteberg  
 Samling: Skolans P-plats kl 13.00
# 01/05 | 19:00 - Digitalopera: Armida av Rossini 
| Kulturhuset Korpen
# 02/05 | 10:00 - Skinnsberg cykelklubb, gemen-
sam träningstur - Varje söndag  | Station
# 02/05 | 15:00 - Barnteaterföreställning: Nappen 
Pappen! - Nappen Pappen! | Kulturhuset Korpen
# 03/05 | 19:00 - Heds Vävstugas årliga bloms-
kottsauktion - | Vävstugan i Bernshammar
# 04/05 | 19:00 - Kammarmusik - Brodskykvar-
tetten - | Galleri Astley
# 05/05 | 10:00-13:00 - Allianslokalen öppen - 
Bergslagsvägen 5 - | Allianslokalen
# 05/05 | 18:00 - Skinnsberg cykelklubb, gemen-
sam träningstur - Varje onsdag | Station
# 05/05 | 18:30 - Tipsbingopromenad - | Främjare-
stugan
# 05/05 | 19:30 - Onsdagsfilmen - | Kulturhuset 
Korpen
# 06/05 | 10:00 - Konsumentrådgivning: Hus-
hållsekonomi - | Stacken
# 06/05 | 19:00 - Du är inbjuden till möte om Kul-
turen i framtiden! - | Riddarhyttans allaktivitetshus
# 08/05 | 10:00-12:00 - Invigning av vår nya skola 
och bibliotek - Biblioteket öppet till 15:00 | Cen-
tralskolan
# 09/05-06/06 | - Sylvia Naimark, måleri i Galle-
riet - | Galleri Astley
# 09/05-06/06 | - James McCreary,grafik och Leo 
Higgins,skulptur i Grafikrummet - | Galleri Astley
# 10/05 | 19:00 - Informationsmöte: Landsbygds-
utveckling i strandnära lägen - | Kulturhuset 
Korpen
# 11/05 | 18:00 - Skolråd - | Centralskolan
# 12/05 | 10:00-13:00 - Allianslokalen öppen - 
Bergslagsvägen 5 - | Allianslokalen
# 12/05 | 18:30 - Tipsbingopromenad - | Främjare-
stugan
# 15/05 | 10:00-19:00 - Vildmarksmässa - En dag i 
naturens tecken! | Herrgårdsängen
# 16/05 | 15:00 - Matinéfilm från 7 år -  | Kultur-
huset Korpen
# 16/05 | 15:00 - Skinnskattebergsklassikern, cy-
kel. - Start frånBorntorpet kl. 15.00. | Borntorpet

# 16/05 | 18:00 - Film från 7 år - | Kulturhuset 
Korpen
# 17/05 | 18:30 - Folkpartiet har månadsmöte - 
 Galleri Astley
# 17/05 | 19:00 - Du är inbjuden till möte om Kul-
turen i framtiden! - | Konstmuseet, Uttersberg
# 18/05 | 13:30 - Sagostund på Stacken - Med 
Isabelle från biblioteket | Stacken
# 19/05 | 10:00-13:00 - Allianslokalen öppen - 
Bergslagsvägen 5 - | Allianslokalen
# 19/05 | 18:00 - Vandring med Friluftsfrämjan-
det - Vi vandrar från Borntorpet till Älg-Eriks stuga.
Arr.: Friluftsfrämjandet. | Borntorpet
# 19/05 | 19:00 - Du är inbjuden till möte om Kul-
turen i framtiden! - | Kulturhuset Korpen
# 20/05 | 18:30 - IOGT-NTO-föreningen har vår-
möte. | Harplekartorp
# 20/05 | 18:30 - Kulturkväll på Korpen - | Kul-
turhuset Korpen
# 22/05-23/05 | 11:00-17:00 - Öppet Hus i Gra-
fikverkstan Godsmagasinet, Uttersberg.
# 24/05 | 18:30 - Alliansen månadsmöte - 
Välkommen!Se annons i 0222:an | St:Davidsgården
# 26/05 | 10:00 - Allianslokalen öppen - Bergslags-
vägen 5 | Allianslokalen
# 26/05 | 18:30 - Tipsbingopromenad - | Främjare-
stugan
# 27/05 | 18:00 - "Hur har det gått med utveck-
lingsarbetet" i skolan. - | Kulturhuset Korpen
# 28/05 | - Återträff på Folkhögskolan - | Folkhög-
skolan
# 30/05 | 14:00 - Botanisk utflykt till närområ-
det till Bastnäsfältet - Samling på Centralskolans 
parkering
# 30/05 | 15:00 - Film från 11 år - | Kulturhuset 
Korpen
# 31/05 | 19:00 - Samrådsmöte om Kulturen i 
framtiden! - | Kulturhuset Korpen

För fullständigt program se 
www.skinnskatteberg.se/kalender
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Lärcenter		
◊ DET NYA SÄTTET ATT STUDERA

Lärcenter i Skinnskatteberg flyttar sin 
verksamhet till lokaler i kommunhuset.

Från och med 26 april finns Lärcenter i 
kommunhuset, Kyrkvägen 7 med ingång 
från gården.

Som tidigare gäller att vuxenstuderande 
har möjlighet att nyttja Lärcenters 
lokaler och teknik alla dagar och tider på 
dygnet genom att ansöka om passerkort.

Via lärcenter finns tillgång till många 
utbildningsanordnare och hjälp att finna en 
utbildning som passar dig. Vi kan hjälpa 
till med vägledning och information kring 
behörighet och ekonomi.

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

Vägledning torsdagar, drop-in tid mellan 
kl. 10 – 12.

Har du frågor eller vill beställa tid för 
vägledning kontakta
Studievägledare   
Lärcenteransvarig 
Margaretha Nylander, 0223 291 64 
Carina Eriksson, 0222 450 46 
margaretha.nylander@nvu.se  
carina.eriksson@nvu.se

VÄLKOMNA TILL 
LÄRCENTER 

Vet du vad din tonåring gör 
på Valborg?

Tonårstiden är nog den tid i livet då vi kanske är 
som känsligast och mest sökande. Det är då det 
också krävs särskilt mycket av oss som föräldrar 
men också att vi som vuxna tillsammans är eniga 
i vår övertygelse om att vilja minimera de risker 
som våra ungdomar annars exponeras inför.

Valborgsmässoafton, skolavslutningen och 
Halloween är traditionella s.k ”ungdomshelger”.
Tyvärr innebär dessa tillfällen att många 
ungdomar gör sin alkohol- och drogdebut. Nya 
mötesplatser skapas där kontrollen från vuxna 
minskas.
Exempel på ställen som unga brukar samlas på
Skinnskatteberg: Skärsjön, Liens camping, 
Långviksbadet, Ute på byn. Och vid Valborg i 
Parken.

Vi vet att risker (särskilt bland unga människor) 
som exempelvis brottslighet, onykterhet i 
trafiken, oönskad sexualdebut och nyfikenhet 
på narkotika och andra droger ökar i samband 
med alkoholförtäring. Som förälder kan du här 
vara med och påverka så att Valborg (och övriga 
riskhelger) blir en positiv upplevelse för våra 
ungdomar.

Vad kan du då som förälder göra?

Du kan:
• Stoppa langningen från oss vuxna och 
från äldre ungdomar. (Alkohollag 1994:1738, 10 kap. 
6 §).Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet anskaffar, 
överlämnar eller bjuder på alkoholdrycker till den som inte 
har fyllt 20 år(18 år/öl) döms för olovligt anskaffande av 
alkoholdrycker till böter eller fängelse i högst två år eller, 
om brottet är grovt, till fängelse i högst fyra )
• Vara nyfiken och uppmärksam på vad 
din tonåring och hans eller hennes kompisar 
tänker göra under helgerna.
• Om du är orolig ta kontakt med andra 
föräldrar.
• Gå ut och besök mötesplatserna.
• Tipsa polisen om langning

Har du frågor att ställa ta kontakt med:
Ungdoms/familjestödjaren 0222-45077
Polisen 11414
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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.

Våra öppettider:
Tisdagar 9.30 - 16.00
Torsdagar 9.30 - 16.00
Tfn. 0222-450 55

-Torsdag 6 Maj
Anna Öberg informerar om konsumenträttsliga 
frågor och hushållsekonomi 10.00 - 15.00

-Tisdag 18 Maj
Sagostund med Isabelle 13.30

Vi har second hand barnkläder att köpa som för-
äldrar lämnat in.
Du kan även sälja om du har något hemma.
VÄLKOMMEN  

Om du eldar på 
Valborgsmässoafton, tänk på 

följande:

Enbart ris, grenar och annat rent trä får eldas. 
Tänk på att inget avfall som innehåller plast, 
metall, målat eller impregnerat trä eller liknande 
får eldas!

Avfall lämnas vid återbruket i Skinnskatteberg. 
Förpackningar lämnas vid de återvinningscentra-
ler som finns på ett flertal platser inom kommu-
nen. 
Vid eldning av avfall bildas hälsoskadliga ämnen 
som sprids med rökgaserna och 
askan kan bli förorenad av exem-
pelvis tungmetaller.

Eldning i större omfattning (mer 
än 1 m3) ska alltid anmälas till 
räddningstjänsten. Detta gäller året 
runt. Syftet med anmälningsplik-
ten är att förhindra onödiga larm.

Miljö- och byggkontoret
Räddningstjänsten

Bättre öppettider
på Återbruket 

På Återbruket kan hushåll lämna grovavfall, farligt 
avfall och förpackningar. Om du är osäker på hur du 
ska sortera kan du alltid fråga personalen. 

Adress: Näsvägen i Skinnskatteberg.
Tel: 0222-108 69.

Företag som vill lämna avfall måste ha Återbrukskort. 
Beställ på tfn 021-393542.

Öppettider
Måndag och onsdag: 8-12
Tisdag och torsdag: 8-12, 15-19
Fredag: 13-17
Lördag: 9-14
Stängt: söndag

Kommande storhelger i år: 
Annandag jul öppet som lördag.

Övriga helgaftnar och helgdagar stängt.

Mjukplast och frigolit •	
Trä •	
Well •	
Trädgårdsavfall •	
Metallskrot •	
Brännbart avfall  •	
Gips och isolering •	

Detta kan du lämna:

Soffor och sängar•	
Fyllnadsmassor•	
Farligt avfall från hushåll •	
El-avfall •	
Kyl- och frysskåp •	
Tidningar•	

Förpackningar•	

Öppet på fredagar kl 13-17 från och med 7 maj
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Slamtömning i Skinnskattebergs kommun

 Kampanjtömningen för Våren kommer att påbörjas vecka 16, 2010. Alla fastig-
hetsägare med slamtömning 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
”Kampanjtömningen” utförd.

TREVLIG VÅR

Ska du anlita hantverkare?

Tänk efter före när du anlitar en hantverkare. 

Förbered dig genom att:
• Ta in anbud från flera olika hantverkare 
innan du bestämmer dig för vilken du ska anlita.

• Be hantverkaren om referenser till ett par av 
hans tidigare kunder.

• Kontrollera att hantverkaren har F-skattse-
del. Kontakta Skatteverket eller Kronofogden för 
frågor om F-skattsedel eller skulder.

• Skriv avtal och använd då gärna hantverkar-
formuläret 09 för att förhindra missförstånd mel-
lan dig och hantverkaren. Muntliga avtal är också 
bindande, men det är mycket svårare att bevisa vad 
som egentligen avtalats.

• Betala inte i förskott. Du ska bara betala 
för ett bra utfört arbete. Du har rätt att hålla inne 
så mycket pengar som det kostar att åtgärda felen. 
Summan måste vara rimlig i förhållande till felet.

När du anlitar en hantverkare har du ett konsument-
skydd genom konsumenttjänstlagen. Lagen är i 
huvudsak tvingande vilket 
innebär att hantverkaren inte 
får ge dig sämre avtalsvill-
kor än vad som står i lagen.

Om du inte är nöjd
Gör en skriftlig eller muntlig 
reklamation till företaget och 
begär också svar från före-
taget. 
För att få mer information 
om att anlita hantverkare kan du gå in på www.om-
boende.se. Där finner du även hantverkarformuläret.

Konsumentvägledningen
Konsumentvägledare Anna Öberg träffas på telefon 
0222-45017 måndagar kl.13.00-16.00. Besökstid 
sker efter överenskommelse.
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..till det vackra Kinnekulle  
i Västergötland!
Bussen går tisdagen 15 juni
 

Avresa:
7.00 Skinnskatteberg, 7.15 Gunnilbokorset
7.35 Hed, 7.45 Kolsva, 8.00 Köping
(Det går också bra att stiga på längs vägen)

- Förmiddagskaffe på hemligt ställe.  
- Lunchen intar vi på Forshems gästgivargård. 
- Ett par timmar tillbringar vi i Falkängarnas   
	 hantverksby	där	det	finns	möjlighet	att	köpa		
 hantverk av olika slag. 
-	En	guide	följer	med	oss	i	bussen	och	berättar		
 om trakten och visar oss Husaby medeltidskyr 
 ka och källa. För att orka hela vägen hem blir  
 det kaffe och smörgås innan vi lämnar Kinne- 
 kulle.
- Beräknad hemkomst ca 22
 

Kostnad 350 kronor som betalas i förväg 
till Barbro Strömberg på församlingsexp. 
 

Anmälan senast 7 juni på telefon 0222-100 10. 
Tala om vid anmälan om du behöver specialkost.
Platsantalet är begränsat, så först till kvarn… 

 

Följ med på utflykt till Skultuna!
Bussen går onsdagen 11 augusti
 

Avresa:
12.30 Skinnskatteberg, 12.45 Uttersberg
13.00 Hed, 13.15 Färna, 13.20 Gunnilbokorset
(Det går också bra att stiga på längs vägen) 

-Vi åker till Skultuna där vi dricker kaffe med  
 smörgås och får höra om mässingsbrukets 
	 historia.	Vi	får	också	möjlighet	att	besöka	fa-	
 briksbodarna och hembygdsmuseet.
- Beräknad hemkomst ca 18
 

Kostnad 75 kronor som betalas i förväg 
till Barbro Strömberg på församlingsexp.

Anmälan senast 2 augusti på telefon 0222-100 10. 
Tala om vid anmälan om du behöver specialkost.
Platsantalet är begränsat, så först till kvarn..

Följ med på resaÅSAS
HUDVÅRD

På Åsas Hudvård erbjuder jag ansikts-                
behandlingar, färgning av fransar och bryn, 

fotvård m.m.  Jag säljer även presentkort.
Mottot är att det ska vara lugnt och skönt, 

en oas i vardagen. Jag arbetar med 
ekologisk hudvård, Rosenserien. 

För info och tidsbokning

Åsa Hed 
CIDESCO-auktoriserad hudterapeut 

Bergslagsvägen 5, 739 30 Skinnskatteberg 
tel. 076-161 88 49

www.asashudvard.se

Första Majfirande 
i Skinnskatteberg

Demonstration -Tal
Musik – Fika

Samling: Skolans P-plats kl 13.00
Möte på Torget ca 13.30

Mera info: 
se Affischer, flygblad 

och annons i lokalpressen.

Arr: 
Socialdemokraterna

Vänsterpartiet
Fackliga Organisationer 
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ABF Skinnskatteberg – det här händer i vår. 
	
Välkommen till min qigong! 
  
Passar gammal som ung. Bra motionsform om du är tung. 
  
Släpp stress och alla "måsten" för en stund. Ge kroppen en chans och bli lite sund. 
  
Inga krav vi ställer på dig. Du får vara kille eller tjej. 
  
Blev du nyfiken och vill veta mer? Numret till ledaren du får längst ner. 
  
Britt-Marie Bergvall 0708-394044 
 
Vi erbjuder cirklar i: 

	 Naturkunskap 

	 Överleva i skogen 

	 Den svenska faunan 

	 Leva ekologiskt 

	 Jägarexamen  

För er som tagit jägarexamen finns följande fördjupnings cirklar:  

	 Tillvaratagning  

	 Eftersök 

	 Jaktledning  

	 Viltvård 

	 Ladda eget 
Förberedelse för Jägarexamen 
Är du mellan 10-15 år och intresserad av djur och natur? Funderar du kanske på att i 
framtiden ta jägarexamen? Vi tänkte starta en cirkel med syftet att öka kunskapen 
kring djur och natur samt jakt. Vi varvar teori med praktiska kunskaper utomhus.  Om 
du är intresserad eller vill veta mer kontakta ABF. 
 

Cirklarna startar när det finns minst 6 deltagare. För mer information och anmälan 

kontakta oss. 

 

Expeditionen i Skinnskatteberg  
Öppettider:  Tisdagar 10:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 
Tel: 0222-410 70, 073-0847671 
annika.hedberg@abf.se 
Välkommen att delta i vår verksamhet! 
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15 maj 2010 i Skinnska  eberg
En dag i naturens tecken! 

På och omkring Herrgårdsängen bjuds det på 
en mängd ak  viteter: skjutsimulator, Mulle, 

Skräplisa,  pspromenad, hundak  viteter, 
kanoter, visning av kranier och ben, bågsky  e, 

 ugbindning & instruk  on, föreläsningar,  
konstutställning, träskulptör, 

lu  gevärsdemonstra  on, keramik, 
försäljning och mycket mer! 

Plats: Herrgårdsängen
Tid: 10-19
Fri entré

VARMT VÄLKOMNA
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Sedan sist
Ett axplock från månaden som gick: 

I denna spalt rapporterar jag för alla intresserade om några av de olika frågor som varit 
uppe under den senaste månaden inom politiken i Skinnskatteberg.

• Ett intressant möte i Riddarhyttan har hållits. Gustav Wennbergs examensjobb presenterades, 
som skissar upp planerna att bygga ett Geocentrum i Riddarhyttan. Istidslämningarna, 
mineralrikedomen, Röda Jorden, gruvhanteringen och malmförädlingen gör att Riddarhyttan skulle 
lämpa sig mycket bra för ett sådant centrum.

• NVU-direktionen har haft möte . Årsredovisningen för 2009 var på agendan. Konkurrensen från 
friskolorna i Västerås utgör ett stort planeringsproblem för skolledningen.

• Två Dialogmöten med allmänheten har hållits. Tekniska frågor diskuterades i mars, övergripande 
frågor med AU i april. 

• Invigning av Allaktivitetshuset i Riddarhyttan har skett. Rune Selin med orkester spelade, 
ABF:s målarcirkel visade en del alster, RAT berättade om sin verksamhet i huset, jag sade några 
invigningsord och band klipptes, Leena Berglund överlämnade en blomma från kommunen.

• Jag har deltagit i ett frukostmöte i Fagersta med företagare från våra tre kommuner i Norra 
Västmanland, Arbetsförmedlingen och gymnasieskolan . Huvudfråga: Vikten av att hitta 
praktikplatser till arbetslösa.

• Kommunstyrelsen beslutade den 23 mars förslå Kommunfullmäktige preliminära budgetramar för 
2011. Budgeten skall beräknas på 4550 invånare, resultatkravet skall vara 2% av skatteintäkter och 
utjämningsbidrag och skattesatsen skall vara oförändrad 22:39 kr. Den preliminära budgetramen 
föreslås bli 192,5 miljoner kronor. Dessutom ska en miljon kronor avsättas som utvecklingsmedel 
och löneökningarna 2011 budgeteras till 3 milj. kr. 
KS beslutade också att föreslå KF att införa en lokal ordningsstadga.

• Vid ett möte med länsstyrelsen i Västerås diskuterades bl a infrastruktur. Regeringen skjuter till 
pengar för att förstärka farleden i Mälaren fram till Västerås och Köping, samt slussen i Södertälje. 
Förhoppningsvis kommer detta till nytta även för oss i norra länsdelen!

• Vid KS AU:s möte den 6 april diskuterades bl a kommunens fastigheter. Beslutades att AU 
och TU tillsammans skall utarbeta en handlingsplan för fastighetsfrågan. Vidare beslutade 
AU att bevilja medel ur utvecklingsfonden för ett särskilt arbete med dokument/arkivfrågor. 
Ungdomsföreningarna SOFFAN och RAT beviljades medel ur Utvecklingsfonden. AU beslutade 
också att Brottsförebyggande rådet ska bestå av kommunstyrelsens ordförande, 1 representant för 
oppositionen, 1 representant för polisen, kommunchefen, chefen för vård- och omsorg samt en 
sekreterare. Fredrik Skog informerade AU om att arbetet med att ta fram beslutsunderlag i samråd 
med en ungdomsgrupp vad gäller en ”cykelpark” fortlöper.

• Den fråga som jag jobbat allra mest med under senaste månaden är frågan om Bevarandet av linje 
54, Tåg i Bergslagen. Tåglinje 54 mellan Örebro och Gävle förbinder två residensstäder, tillika 
universitets- och högskoleorter med ett flertal Bergslagssamhällen. Tåglinjen är viktig för en bra 
regional utveckling genom att den möjliggör studie- och arbetspendling till dessa centra, men också 
internt i Bergslagen. Även för landstingen har linjen betydelse för 
resor till och från läns- och universitetssjukhus. 
En nedläggning av linje 54 vore ett bakslag för den regionala 
utvecklingen, ett misslyckande i klimatfrågan och en motgång för 
Bergslagens befolkning. 

Skinnskatteberg den 12 april 2010 
Lars Andersson,  
Kommunstyrelsens Ordförande, Skinnskatteberg
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Du är inbjuden till möte om kulturen i framtiden!
Du som är intresserad av och vill delta aktivt i kulturen i vår kommun har den här månaden möjlighet att 
ge dina synpunkter och åsikter om hur den framtida kulturen i kommunen ska se ut.

Bakgrund: Riksdagen beslutade 2009 om nya mål för kulturpolitiken. För att uppnå målen är tanken att 
staten, landstingen och kommunerna ska samarbeta om hur de statliga medlen till kultur ska användas. 
Tidigare har staten tagit störst ansvar. Nu betonas i stället det regionala och lokala ansvaret för innehåll 
och fördelning. Kulturfrågorna blir allt viktigare och en ny infallsvinkel är bl.a. det som benämns 
aspektpolitiken. Syftet är här att se hur all  politik påverkar de kulturella frågorna.  

I kommunerna genomförs nu ett antal möten där alla ges tillfälle att lämna synpunkter och påverka den 
framtida kulturpolitiken. Det handlar inte om nya och mer pengar utan om hur medlen används. 

Vi i Skinnskatteberg bidrar med våra åsikter till en gemensam kulturplan för Västmanlands län. Den 
planen bildar underlaget för förhandlingar med staten om hur de statliga medlen för kultur ska fördelas i 
hela riket. Det är den här modellen som kallas ”koffertmodellen”. 

Perspektivet är: Hur kan och vill vi utveckla kulturen i kommunen och regionen och kan vi samverka med 
flera aktörer?

Fyra frågor söker vi svar på:
1 Hur vill du öka deltagandet i kulturlivet?
2 Hur vill du utveckla kulturlivet med särskilt fokus på barn och unga?
3 Hur vill du öka samverkan mellan kultur och andra samhällsområden?
4 Hur vill du stärka dialogen inom kultursektorn?

Vi erbjuder dig tre tillfällen och platser att ge dina synpunkter på den framtida kulturen i kommunen:

Torsdag 6 maj kl 19.00 i Riddarhyttans allaktivitetshus
Måndag 17 maj kl 19.00 i Konstmuseet, Uttersberg
Onsdag 19 maj kl 19.00 i Kulturhuset Korpen, Skinnskatteberg
Du kan även lämna dina synpunkter via en enkät på webben, adress: www.ltv.se/kulturplan 
Vid mötena lämnar vi information och material. I ett sammanfattande möte där landstingets tjänstemän 
Lena Karlström och Christer Olsson samt landstingspolitiker deltar, samlar vi in synpunkterna. Det mötet 
kallas ett lokalt samråd och sådana samråd äger rum i samtliga kommuner i länet. Resultatet från mötena 
förs fram till en politisk styrgrupp och en tjänstemannagrupp för länet. Vår kommun representeras där av 
Nils-Göran Wiberg respektive Staffan Bergman.

Samrådsmötet dit du även inbjuds, äger rum:
Måndag 31 maj kl 19.00 i Kulturhuset Korpen, Skinnskatteberg

Vid samtliga möten bjuder vi på kaffe och smörgås.

Välkommen att vara med och forma den framtida kulturen i kommunen!

Nils-Göran Wiberg     Staffan Bergman
Vice ordförande i Kommunstyrelsen  Kulturchef
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Biblioteket kollar läget

Vi på biblioteket vill gärna veta vad du tycker om oss. 
Resultaten kommer vi att använda som utgångspunkter för bibliotekets utveckling. 

Genom att besvara dessa frågor är du till stor hjälp för oss i vårt arbete att ge dig ditt drömbibliotek.

  Man    Kvinna

    Jag är □    □  Min ålder_______   
                     1 = Stämmer inte alls  7 = Stämmer mycket bra

          1    2   3   4    5    6    7
 
1. Jag får alltid ett trevligt bemötande på biblioteket   □ □ □ □ □ □ □

2. Jag får alltid den service jag förväntar mig    □ □ □ □ □ □ □ 
              
3. Det är lätt att hitta det jag söker i biblioteket    □ □ □ □ □ □ □

4. Bibliotekets webbplats är bra och informativ    □ □ □ □ □ □ □

5. Den bok eller annan media jag söker finns i regel
    på biblioteket.       □ □ □ □ □ □ □

6. Bibliotekets utbud av böcker och annan media är bra.   □ □ □ □ □ □ □

7. Jag upplever att jag har möjlighet att påverka inköp
    till biblioteket.       □ □ □ □ □ □ □

8. Biblioteket har bra öppettider      □ □ □ □ □ □ □

9.  Det är lätt att komma i kontakt med biblioteket 
(t.ex. öppettider, e-post, telefon)      □ □ □ □ □ □ □

10. Det finns tillräckligt med läsplatser för mina behov.   □ □ □ □ □ □ □

11. Belysningen i biblioteket är bra.     □ □ □ □ □ □ □

12. Biblioteket är en bra mötesplats.     □ □ □ □ □ □ □
 
13. Bibliotekets utställningar och evenemang är bra   □ □ □ □ □ □ □

14. Jag är nöjd med biblioteket som helhet    □ □ □ □ □ □ □

15. Biblioteket uppfyller mina förväntningar    □ □ □ □ □ □ □

16. Övriga synpunkter______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Fler formulär finns på biblioteket och på vår hemsida, www.skinnskatteberg.se/biblioteket, där du också 
lämnar in ditt bidrag. Tack för din medverkan.
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Biblioteket informerar

Utställningar

Förskoleveckan
Skinnskattebergs förskolor visar arbeten 17-28 maj

Årets 6-års bok
F-klasser har arbetat med Björn Bergenholtz ”Mormors lilla kråka och pappan”. Arbetet avslutas med 
en bokfest på biblioteket. F-klasserna kommer även att få möta Björn Bergenholtz på författarbesök i 

biblioteket den 3 juni.

F-klassernas utställning visas 31 maj-4 juni

Sommarsalong 9 juni – 27 augusti

Vernissage den 9 juni kl 13
Välkommen att deltaga i bibliotekets sommarutställning.

Lämna in max 3 verk (det är inte säkert att alla tre kommer med) under veckorna 21-22
Glöm inte att namna verken och skriva titel och pris om det är till försäljning.

Den 18 maj har Isabelle sagostund på Stacken kl 13.30

Bibliotekets öppettider:
Måndag, onsdag, 9-17
Tisdag, torsdag 13-17
Fredag 9-15

 Tfn: 0222-451 38
E-post: biblioteket@skinnskatteberg.se
Webbplats: www.skinnskatteberg.se/biblioteket

Invigning

I samband med invigningen av den nya skolan den 8 maj, passar vi på att inbjuda till invigning av vårt 
uppfräschade bibliotek. 
Vi har öppet 10.00 - 15.00 både från skolan och huvudentrén. Vi kommer bland annat att bjuda på 
barnteater, ”Det brinnande pianot” av och med Eva Anderberg, passande för de lite yngre barnen. 
Föreställningen börjar kl. 11.00.  
För de vuxna kommer Editha Juhlin Toivosson att kl 14.00 demonstrera ”Food carving”, frukt och grönt i 
nya spännade former.

  Bebisteater, Bubbla

På kulturhuset Korpen torsdag 20 maj, kl 10.30. Föreställningstid 1 timme, 
inklusive fika.

Biljettpris 40 kr, biljetter säljs på biblioteket. Begränsat antal platser.
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Lördag 1 maj kl 19.00
Digitalopera från The Met: "Armida" av Rossini
Dirigent: Riccardo Frizza. I huvudrollen René 
Flemming.
Biljetter á 180:- bokas på Biblioteket, tel 451 38 
och hämtas ut senast 15 min före sändning på Kor-
pen. Ev. resterande biljetter säljs direkt vid Korpens 
entré. Mer info: www.fhr.se Arr: Skinnskattebergs 
kammarmusikförening med stöd av Skinnskatte-
bergs kommun, Statens Kulturråd, Västmanlands-
musiken och  Systemair.

Söndag 2 maj kl 15.00
Dockteater för barn och familj: Nappen Pappen!
Barnteaterföreställning med dockor för barn (2-6 
år) och vuxna av Figurteaterkompaniet.
Biljetter (barn 40 kr, vuxen tills.m. barn 40 kr,vuxen 
60 kr) säljs på Biblioteket tel.45138
Arr: Skinnskattebergs teaterförening med stöd av 
Landstinget Västmanland.

Onsdag 5 maj kl 19.30
Onsdagsfilmen
Arr: Skinnskattebergs FilmFörening-SFF med stöd 
av Skinnskattebergs kommun. Information om film-
titlar finns på biblioteket, på Korpen och på www.
biokorpen.se, du skapar din egen inloggning som du 
kan spara för att komma direkt till medlemssidorna 
nästa gång du besöker hemsidan.

Måndag 10 maj kl 18.30 
Info om arbetet med Landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen.
Arr: Tekniska utskottet och Miljö- och Byggnads-
nämnden i Skinnskattebergs kommun

Söndag 16 maj kl 15.00
Matinéfilm från 7 år
Arr: Skinnskattebergs FilmFörening-SFF med stöd 
av Skinnskattebergs kommun. Information om film-
titlar finns på biblioteket, på Korpen och på www.
biokorpen.se, du skapar din egen inloggning som du 
kan spara för att komma direkt till medlemssidorna 
nästa gång du besöker hemsidan.

Söndag 16 maj kl 18.00
Film från 7 år
Arr: Skinnskattebergs FilmFörening-SFF med stöd 
av Skinnskattebergs kommun. Information om film-

titlar finns på biblioteket, på Korpen och på www.
biokorpen.se.

Onsdag 19 maj kl 19.00
Dialogmöte om framtidens kultur i kommunen
Se separat annons! Även 6 maj och 17 maj.
(även 6 maj kl 19 i Riddarhyttans allaktivitetshus 
och 17 maj kl 19 i Konstmuseet Uttersberg)

Torsdag 20 maj kl 10.30
Bebisteater, Bubbla
Föreställningstid 1 timme, inklusive fika.
Biljettpris 40 kr, biljetter säljs på biblioteket.
Begränsat antal platser.

Torsdag 20 maj kl 18.30 
Kulturkväll på Korpen
Medverkande: Kulturskolans elever och lärare. 
Stråk- blås- och gitarrklasserna m.fl. visar upp sig.
Entre: 30:-/ vuxna, 10:-/skolungdom. Arr: Kultur-
skolan

Tisdag 25 maj kl 19.00 
Teateruppspel med två grupper från Kultursko-
lan
Medverkande: Kulturskolans teaterelever.  Entre: 
30:-/ vuxna, 10:-/skolungdom. Arr: Kulturskolan

Torsdag 27 maj kl 18.30 
Föreläsning i skolutvecklingsserien. 
Hur har det gått med utvecklingsarbetet? Medver-
kande: Kommunchef Leena Berglund.

Söndag 30 maj kl 15.00
Film, 

Söndag 30 maj kl 18.00
Film
se www.biokorpen.se

Måndag 31 maj kl 19.00 
Samrådsmöte om Kulturen i kommunen. Se 
separat annons! 
Medverkan av landstingspolitiker, kommunpolitiker 
samt tjänstemän från landsting och kommun.
Arr: Kommunstyrelsen 
Fri entré!    Välkommen!

Det händer på Kulturhuset Korpen i maj 2010



15

www.skinnskatteberg.se0222:an

Tillsammans kan vi skapa ett 
bättre Skinnskatteberg

Vi 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 17 maj

 kl. 18.30 i Galleri Astley 
Du är hjärtligt välkommen!            

Vi bjuder på fika.

Kör för alla!
Möt våren med sång och musik! 
Häng på en nystartad kör i kulturhuset Korpen torsdagar 18.00 – 20.00
Ingen tidigare körvana krävs. 
Kostnad 350 kr. - 5 ggr under våren med startdatum 22 april.
Reducerad kostnad för kommunanställda!

Häng på! Ju fler, desto roligare!
Körledare är Anna Risberg som leder 
ett flertal ”Alla-kan-sjunga-körer”.
www.melordikon.com

Samverkan mellan Melordikon Studio, 
Studieförbundet Bilda och 
Personalklubben Skinnskatteberg.

Anmälan till Anna Risberg: 
070-6519029/eller melordikon@telia.com

Landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen –  inbjudan 

till informationsmöte

Nya regler gör att 
kommuner med liten 
befolkningsmängd 
och långa obebyggda 
stränder numera har 
möjlighet att utnyttja 
den konkurrensfördel 
som strandnära lägen 
kan ha för turism och boende, utan att förstöra 
naturen. Kommunen har därför startat ett arbete 
med att ta fram förslag på sådana områden.

Allmänheten och intressenter inbjuds härmed 
till ett informationsmöte måndagen den 10 maj 
kl 19.00 i Korpen, Skinnskatteberg!

Medverkande är Mikael Proos från länsstyrelsen 
samt politiker och tjänstemän från kommunen.
Vi vill gärna höra era egna förslag och diskutera t 
ex var ni kan tänka er att utveckla stränderna och 
var ni absolut vill bevara orörda strandområden!

Läs gärna också på kommunens hemsida www.
skinnskatteberg.se
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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 på - 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

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
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Vill Du vara med och skapa ett bättre Skinnskatteberg?
Kom då med oss och arbeta i en av våra arbetsgrupper inför valet! Gör något!

Om Du bara utnyttjar Din rösträtt på valdagen, kommer demokratin inte att utvecklas.

I våra fyra arbetsgrupper arbetar vi bland annat med:
EKONOMI OCH UTVECKLING – SOCIALA FRÅGOR
SKOLFRÅGOR - FRITIDSFRÅGOR – MILJÖFRÅGOR

I vår lokal mitt emot brandstationen kan Du träffa oss varje onsdag
kl 10 -13. Kom och berätta, hur Du vill ha det!

Alliansen har möte i St Davidsgården 24 maj klockan 18.30
Du kan också nå oss via mail eller telefon:

C Rolf Andersson johnrolf@spray.se  Kd Lars Carnbrand tel 30072  
Fp Carina Sandor carina.sandor@liberal.se

M Pernilla Danielsson pernilla.danielsson@moderat.se
Alliansen Vanja Leneklint vanja.leneklint@telia.com tel 41672

ALLIANSEN vill arbeta för SKINNSKATTEBERGS BÄSTA

ÅTERTRÄFF PÅ FOLKHÖGSKOLAN 

Sista helgen i maj inbjuder Folkhögskolan tidigare elever och personal till en återträff. Folkhögskolan 
flyttar från Skinnskatteberg till Norberg lagom till vårt 50 årsjubileum. För att göra en värdig 
avslutning i Skinnskatteberg kommer vi att inbjuda alla nya och gamla elever, personal och övriga 
intresserade till en återträff, slutpunkt och folkfest. 

Helgen den 28-30 maj bjuder vi Er till ett öppet arrangemang med konst, musik, teater och 
festligheter. Programmet skapar vi tillsammans och alla som vill framföra något ges möjlighet att 
anmäla sitt intresse. Huvuddelen av programmet genomförs på lördagen med inslag på flera scener 
och arenor. Arrangemanget avslutas på söndag förmiddag. 

Mer information kommer att ges fortlöpande via skolans hemsida www.bfhsk.se. 

UTFÖRSÄLJNING AV INVENTARIER 

Med anledning av folkhögskolans flytt kommer överflödiga inventarier att säljas ut. Vi har framförallt 
en hel del inventarier och utrustning från den avvecklade estetutbildningen som vi hoppas kan 
komma i ”rätta händer”. Det finns också en hel del andra inventarier som vi samlat på oss under 50 
års verksamhet i Skinnskatteberg. 

Utförsäljningen startade redan i mitten av april men fortfarande finns det en hel del bra saker kvar. 
Det finns fortlöpande fram till mitten av juni möjlighet att kontakta oss för att se vad vi har att 
erbjuda. Ring vår expedition 0222-444 00. Information kommer också att finnas på vår hemsida 
www.bfhsk.se.. 
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Information kring lokalförändringar 
Centralskolan/Sotvretsgården

Då vi står inför en del förändringar inför skolstarten 
till hösten vill jag här skriva några rader kring detta. 
Nästa läsår kommer vi att ha all skolverksamhet 
från f-klass till åk 9 på Centralskolan och här får ni 
ta del av processen som lett till detta beslut. 

Under hösten 2009 har det inom kommunen bildats 
en lokalförsörjningsgrupp som haft i uppdrag att se 
över kommunens alla lokaler och hur behoven ser 
ut framöver. Skolan fick då i uppdrag att se över 
möjligheterna till att alla skolelever från f-klass 
till år 9 skulle få plats i Centralskolan. Förslaget 
skulle innebära att skolan framöver helt släpper 
Sotvretsgården och att denna byggnad kan användas 
till annat inom kommunens verksamhet. 

Det vi inom skolledningen har gjort är att vi har 
tittat på det befintliga elevunderlaget samt tittat 
bakåt över hur många barn som fötts. Efter att ha 
tagit fram det underlaget har vi jämfört detta med 
våra befintliga lokaler och undersökt hur det skulle 
gå att ha F-9 i Centralskolan. Det vi såg var att det 
var fysiskt möjligt då Centralskolan är en stor skola 
men att vi måste tänka annorlunda med exempelvis 
högstadiedelen. Från att tidigare haft två våningar 
så innebär detta att man nu har en. En annan sak var 
att undersöka är fritidsverksamheten. Vilka lokaler 
är lämpliga för detta då målet är att inom framtiden 
helt tömma SOG?

Steg nummer två var att informera personalen 
och få dem delaktiga i detta. Vilka är fördelarna 
med att ha alla årskurser på C-skolan och vilka 
är nackdelarna. Förslaget innebar även att all 
fritidsverksamhet skulle bli på ett ställe och det 
stället är Sotvretsgården. Personalen funderade även 
här över fördelarna respektive nackdelarna med 
detta. 

Efter dessa steg har vi kommit fram till att från 
och med ht-2010 så kommer all skolverksamhet 
från F-klass till år 9 att vara på Centralskolan och 
all fritidshemsverksamhet kommer att vara på 
Sotvretsgården. Detta blir etapp 1. Etapp 2 innebär 
att vi till ht-2011 hittar andra lokaler till fritids så att 
vi kan tömma SOG helt. Alternativen är att anpassa 
skolans lokaler, eller att anpassa STURE huset till 
detta då det huset numera tillhör skolan. Här har vi 
bildat en arbetsgrupp som arbetar vidare med detta. 

Vi ser flera fördelar med den nya organisationen. 
Dels skapas ett bättre samarbete mellan personalen 
då alla är på ett ställe. Dels finns allt på C-skolan. 
Matsal, Sporthall, närhet till skolbibliotek, Korpen 
mm som ej finns på SOG. Vi ser även flera fördelar 
med att ha all fritidshemsverksamhet på ett ställe. 

Vid pennan, Ylva Åkerberg biträdande rektor 
vid Centralskolan  

Dax för Skinnskattebergsklassikern
Gren nr 2; cykel. 

Start sker kl. 15.00 söndagen den 16 maj från 
Borntorpet. Klassen utmaning cyklar ca 32 km, 
motion ca 8 km och barn 3 km. Kom i tid för an-
mälan och nummerlappar. Klassen utmaning får 
vätska efter halva sträckan. Alla får dryck efter 
målgång.
Klassikern avslutas med löpning söndagen den 29 
augusti.
Livsstilsgruppen

Skinnskattebergs 
solskydd 

Markiser, persienner och sol. vind
Även reparationer

0222-100 90
               070-6218765
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Svenska kyrkans kalendarium maj 2010
Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling
 

Fredag   30/4 kl. 20.45 Valborgsmässoafton i Hed. Elden tänds kl. 20.45. Andakt i kyrkan. 
     Hans Eric Johansson och Hedkören.
Söndag  2/5 kl. 11.00 Mässa i vårtid i Skinnskattebergs kyrka. Pia Luotomäki. Kaffe.
Onsdag		 5/5	 kl.	09.30	 Kyrkans	Tisdag	(vuxengrupp)	Obs	byte	av	dag	-	gör	utflykt	till	Brukskyrkan
     i Kolsva.Samling vid Hedgården för resa i egna bilar. Sopplunch till  
     självkostnadspris.
Torsdag  6/5 kl. 10.30 Andakt på Klockarbergsgården i Skinnskatteberg. Lisbet Kjellin.
Söndag  9/5 kl. 11.00 Gudstjänst på EU-dagen i Skinnskattebergs kyrka. Hans Eric Johansson. Kaffe.
To.  Kristihim.  13/5 kl. 09.00 Gudstjänst i Folkets park. Skinnskatteberg, Heléne Leijon. Serveringen är öppen.
To. Kristihim.  13/5 kl. 11.00 Gudstjänst Färna herrgårdspark, Lusthuset. Heléne Leijon. Serveringen i   
	 	 	 	 	 flygeln	är	öppen.	
Lördag	 	 15/5	 kl.	18.00	 Mässa	vid	helgsmål	i	Heds	kyrka.	Marie	Blommé.
Söndag  16/5 kl. 11.00 Söndagsgudstjänst i Skinnskattebergs kyrka. Heléne Leijon. Kaffe.
 
  16/5 kl. 14.00 Suomalainen sunnuntaimessu, Skinnskattebergin kirkossa. Paavo Collin.
 
 
 

Tisdag	 	 18/5	 kl.	09.30	 Kyrkans	tisdag	(vuxengrupp),	gör	utflykt	till	Gunnilbo	Kyrka. 
     Samling vid Hedgården för resa i egna bilar. Tag med kaffekorg.
Tisdag  18/5 kl. 16.00 Vardagsmässa i Skinnskattebergs kyrka. Heléne Leijon.
Söndag		 23/5	 kl.	11.00	 Konfirmationsmässa	i	Skinnskattebergs	kyrka.	Marie	Blommé	
Tisdag  25/5 kl. 19.00 Inför Mors dag, Heds kyrka. Hans Eric Johansson. 
Onsdag		 26/5	 kl.	13-16	 Pastorsexpeditionen	finns	i	Heds	kyrka.	Vi	serverar	kaffe	och	 
     krumelurer.
Torsdag		 27/5	 kl.	13-16	 Pastorsexpeditionen	finns	i	Gunnilbo	kyrka.Vi serverar kaffe och  
     krumelurer.
Torsdag		 27/5	 kl.	14.00	 Andakt	på	Hemgården	i	Skinnskatteberg.	Marie	Blommé.
Torsdag  27/5 kl. 19.00 Inför Mors dag. Skinnskattebergs kyrka. Hans Eric Johansson. 
Fredag  28/5 kl. 18.00 Inför Mors dag. Gunnilbo kyrka. Hans Eric Johansson. Samling vid den stora  
     mattan som Gunnilbo sockenkvinnor vävde 1929.
Söndag  30/5 kl. 11.00 Gudstjänst vid Trefaldighets tid. i Skinnskattebergs  
     kyrka. Hans Eric Johansson. Kaffe.
  

Musikalfavoriter
med temakören
 

Torsdagar kl 19-21 i S:t Davidsgården
 

Sånger från bl.a. Jesus Christ Superstar, 
Chess, Cats,  
Inf.Susanne Bågenfelt 0222- 336 35
Alltid fika,  välkommen!

Pastorsexpeditionen
flyttar ut till kyrkorna
 

Heds kyrka 
Onsdag 26/5 kl. 13-16 
Gunnilbo kyrka  
Torsdag  27/5 kl. 13-16
Vi serverar kaffe och krumelurer 

Valborgs-
mässoafton 

vid 
Heds Kyrka

20.45	Brasan	tänds 
Andakt i kyrkan. 

Hedkören 
Hans Eric Johannson

Välkommen 

Samling inför 
MORS DAG 
I våra kyrkor

 

Ti 25/5 Hed kl. 19 
To 27/5 Skbg kl. 19 
Fr 28/5 Gunnilbo kl 18

Välkommen 

Söndag
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Skinnskattebergs småbåtsklubb informerar

Båtbryggorna vid reningsverket ägs av Skinnskattebergs småbåtsklubb som är en ideell 
förening. Klubben har iordningställt rampen för i och upptagning av båtar och den är fri att 
användas av alla medlemmar i klubben. 
Vi har ca. 40 båtplatser. Om du vill ha en plats så kontaktar du hamnkapten Tom Myrland. 
För närvarande har vi en kö på ca. 2-3 år för att få en egen båtplats. 
Vi har inga planer på att bygga ut med fler platser, men om efterfrågan ökar har vi löfte från kommunen att 
disponera mer mark. 
För att stå i kö för en båtplats måste du vara medlem i klubben. Under tiden du står i kö kan du hyra plats i 
andra hand av någon som inte använder sin plats. 
Namn på alla båtplatsinnehavare finns på anslagstavlan vid båtklubben. Kom ihåg att meddela hamnkapten 
om vem som hyr er plats i andra hand. 

Alla som har båtplats har också arbetsplikt åt klubben. Detta sker minst 
två gånger om året vid iläggning och upptagning av bryggorna. Om 
man ute blir från arbetet debiteras en arbetsavgift. 
Dessutom delar tre personer på ansvaret för gräsklippning o dyl. 1-2 
veckor per säsong.

Avgifter 2010:
Medlemsavgift  100:-
Båtplatsavgift, liten plats 400:-
Båtplatsavgift, stor plats 600:-
Arbetsavgift   100:-

Styrelse:
Ordförande   Jan Lindberg  100 22
Vice ordförande Göran Emilsson 105 41
Sekreterare  Ulf Lindström  411 94
Kassör   Mikael Lönnberg 106 07
Hamnkapten  Tom Myrland  415 31
Suppleant  Kjell Lignell  100 28

   MISSA INTE INVIGNINGEN AV VÅR NYA SKOLA OCH BIBLIOTEK
                                                  
    Dag: Lördagen den 8 maj
    Tid: 10.00-12.00
             Biblioteket öppet till 15.00
    Plats: Centralskolan samt biblioteket

  Bland annat kommer följande aktiviteter kommer att erbjudas:
◊ Välkomsttal
◊ Avtäckning av nya skolnamnet
◊ Prisutdelning till de som kommit på det vinnande namnförslaget
◊ Rundvandring i klassrum där diverse utställningar finns
◊ Tipspromenad
◊ Vi bjuder på fika 
◊ Ballonger
◊ Gemensamt ballonguppsläpp
◊ Ansiktsmålning
◊ Barnteater för de små

                                 Varmt Välkomna 


