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Aktiviteter, utställare och seminarier 
med inriktning på natur och frilufsliv.

Öppen kl 10.00 - 16.00
Fri entré!

Plats: Herrgårdsängen

Jakt och fiske
Ekoturism
Frilufsliv

Barnteater
Mat

Ridsport
Och mycket mer...
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Skolans matsedel vecka 18-21

 
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 31 maj

Resor
Gotland, 4 dagar  4 - 7 aug  alt. 11 - 14 aug

Buss,båt,hotell,helpension,utflykter
Hjalmar Burlesque revy
Buss,entre,mat,A-platser

Fredag  18 nov
Lördag  10 dec matiné
                  Ring för info.  

KARMANSBO BUSS  AB
0222-30 000

Skinnskattebergs 
solskydd 

Markiser, persienner och sol. vind

Även reparationer
0222-100 90
 070-6218765

Fiskepremiär
i

tjärnarna, Riddarhyttan

Lördag 7 maj 
kl. 12:00

Fiskekort finns hos: 
Runes Sport, ICA Berghallen, 
Handlarn  Rhn, Lokstallet och 

Liens camping 

Söker du lokal?
Då kan du hyra

Baggbro skola
100:-/tim. första 5 timmarna. 

Max 500:-/dygn
Köksutrustning för 70 pers. toaletter, duschar 

och bastu finns.
Ring: Lisa på 0222-322 77 för mer info 

och bokning

 Vecka 18   
Måndag Kebabspett tomatsås & ris.  
Tisdag  Pannbiff med lök, sås & potatis. 
Onsdag Panerad fisk kall sås & potatis. 
Torsdag Kycklinggryta med ris.  
Fredag  Köttfärsgratäng.  
 
 Vecka 19   
Måndag Kycklingpanna med kall sås.  
Tisdag  Köttbullar makaroner & gräddsås. 
Onsdag Fiskgratäng & potatismos.  
Torsdag Spaghetti & köttfärssås.  
Fredag Köttgryta & potatis.   
    
 Vecka 20   
Måndag Kycklingfilé currysås & ris. 
Tisdag  Färsbiff sås grönsaker & potatis. 
Onsdag Panerad fisk rem.sås & potatis. 
Torsdag Grönsak-soppa & pannkaka.  
Fredag  Chili con carne & ris.  
 
 Vecka 21   
Måndag Pasta med kyckling & ostsås.  
Tisdag  Färsbiff sås grönsaker & potatis. 
Onsdag Panerad fisk kall sås & potatis. 
Torsdag Korv stroganoff & ris.  
Fredag  Kasslergratäng med rotfruktstr.  
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Aktivitetskalender
Maj 2011

# 30/04 | 19:00 - Digitalopera, ”Trubaduren” av 
Giuseppe Verdi - | Kulturhuset Korpen
# 30/04 | 21:00 - Valborgsfirande - | Folkets Park
# 01/05 | 13:00 - Torgmöte - Talare:Lars Anders-
son, kommunalråd Anna Wallén, riksdagskvinna 
samt representant från SSU   Fika och korvgrill-
ning Ansiktsmålning för barnen   Välkomna! | 
Torget
# 01/05 | 18:00 - Film, från 15 år - se www.
biokorpen.se för mer info Skinnskattebergs Film-
förening finns också på Facebook | Kulturhuset 
Korpen
# 03/05 | 17:30 - JUNIS för barn - Skapis, Mo-
viekids, Safekids | IOGT-NTO-lokalen
# 03/05 | 18:00 - Skolrådsmöte - i Klockarbergs-
skolans konferensrum. | Klockarbergsskolan
# 03/05 | 18:30 - Möte om turismen för tu-
rismföretagare, föreningar och arrangörer 
- Medverkande: Sektorschef Staffan Bergman, 
turistassistent Marlène Carlsson, teknikansvarig 
Hans Jonsson. | Kulturhuset Korpen
# 04/05 | 18:30 - Tipspromenad - kl. 18.30 från 
Främjarestugan vid båthamnen. Startavgift för 
icke medlemmar 10 kronor. Varje gång utlottas ett 
mindre antal priser.   Arrangör Friluftsfrämjandet  
Skinnskatteberg | Främjarestugan
# 04/05 | 19:00 - Folkpartiet har månadsmöte - 
Välkommen! | Hedgården, Hed
# 05/05 | - Medlemsmöte, Socialdemokraterna -
# 07/05 | 12:00 - Fiskepremiär i tjärnarna, Rid-
darhyttan - | Tjärnarna Riddarhyttan
# 07/05 | 12:00 - Invigning av cykel/skateparken 
- Program meddelas senare. | Cykel/skate-parken
# 08/05 | 11:00 - Grannsamverkansmöte i Berns-
hammar - Välkomna! | Fiket i Bernshammar
# 08/05 | 18:00 - Film, från 11 år - se www.bio-
korpen.se för mer info | Kulturhuset Korpen
# 10/05 | 17:30 - JUNIS för barn - Skapis, Mo-
viekids, Safekids | IOGT-NTO-lokalen
# 11/05 | 18:30 - Tipspromenad - kl. 18.30 från 
Främjarestugan vid båthamnen.  | Främjarestugan
# 11/05 | 19:30 - Film, från 15 år - se www.bio-
korpen.se för mer info | Kulturhuset Korpen
# 12/05 | 19:30 - IOGT-NTO-föreningen har 
månadsmöte - Välkomna | Harplekartorp
# 13/05 | 10:00 - Geologi-dagen med föreläsning-
ar och exkurtion | Riddarhyttans allaktivitetshus
# 14/05 | 10:00 - Vildmarksmässa i Skinnskatte-
berg -  Välkommen! | Herrgårdsängen

# 14/05 | 10:00 - 16:00 Företagsexpo - 
Årets nyföretagare 2010 utses. | Sporthallen
# 14/05 | 19:00 - Opera, Valkyrian av Richard 
Wagner - Del 2 av Nibelungens ring | Kulturhuset 
Korpen
# 15/05 | 18:00 - Film, från 15 år - se www.bio-
korpen.se för mer info | Kulturhuset Korpen
# 16/05 | 19:00 - Hed vävstugas årliga bloms-
kottsauktion - Tag med egna blomskott, som du 
skänker el. ropa in andras blomskott. Beh. går 
oavkortat till Vävstugan. | Fiket i Bernshammar
# 17/05 | 12:00 - Moderaterna har lunchmöte - 
Anmälan till Sture Bäcklund | Allianslokalen
# 17/05 | 17:30 - JUNIS för barn - Skapis, Mo-
viekids, Safekids | IOGT-NTO-lokalen
# 17/05 | 18:30 - Hyresgästföreningen Fä-Ri-Sk 
har bostadsmöte - Välkomna! | Hyresgästfören-
ingens lokal
# 18/05 | 18:30 - Gökafton - Promenad kl. 18.00 
från Borntorpet till Älg-Eriks stuga. Där korvgrill-
ning och tipspromenad. Ta med kaffe eller läsk. | 
Främjarestugan
# 19/05 | 18:30 - Alliansen har månadsmöte - 
Välkomna! | Galleri Astley
# 19/05 | 18:30 - Teater Ronja Rövardotter - 
| Kulturhuset Korpen
# 21/05 | 08:00 - 13:00
Öppet hus på Klockarbergsskolan - se annons på 
sista sidan | Klockarbergsskolan
# 22/05 | 15:00 - Skinnskattebergsklassikern, 
delmoment cykel - se annons sid. 4
| Främjarestugan
# 22/05 | 18:00 - Film, för alla åldrar - se www.
biokorpen.se för mer info | Kulturhuset Korpen
# 24/05 | 17:30 - JUNIS för barn - Skapis, Mo-
viekids, Safekids | IOGT-NTO-lokalen
# 25/05 | 18:30 - Tipspromenad - från Främjare-
stugan vid båthamnen.  | Främjarestugan
# 25/05 | 19:30 - Film, för alla åldrar - se www.
biokorpen.se för mer info | Kulturhuset Korpen
# 26/05 | 18:30 - Klassorkestrarnas populära 
vårkonsert - med musik för blås, stråk och gitarr. | 
Kulturhuset Korpen
# 27/05 | - "Barnbytardag" på Klockarbergs-
skolan - | Klockarbergsskolan
# 29/05 | 18:00 - Film, för alla åldrar - se www.
biokorpen.se för mer info | Kulturhuset Korpen
# 30/05 | 14:30 - "Öppet Hus" i Fritidshemmen 
- Välkomna! | Sotvretsgården
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Kontaktfamiljer sökes!
Socialtjänsten i Skinnskatteberg söker er/dig som 
har intresse av att vara kontaktfamilj för barn. 
Ett uppdrag som kontaktfamilj innebär att du som 
ensamstående eller ni som familj tar emot ett el-
ler flera barn i ert egna hem ca. 1-2 ggr/månad.

För mer information kan du kontakta:

Satu Söderström  0222-451 17
Bertil Skog          0222-451 08

Skinnskattebergsklassikern
Söndagen den 22 maj är det dags för den andra

delgrenen - cykel. Start sker kl. 15.00 från 
Främjarestugan vid båthamnen. Kom i god

tid för anmälan och nummerlappar.
Utmaningen cyklar en sträcka på cirka 36 km, 

motion drygt 8 km och barn 4 km.
Löpningen avgörs söndagen den 21 augusti kl. 

15.00 från Borntorpet.                      
Livsstilsgruppen

Riktar ett varmt TACK

till alla som hjälpte till med

Må bra dagen

22 mars-11

ingen nämnd, ingen glömd…

Ett extra tack till gott initiativ från

som sponsrade föreläsningen

från Drogfritt. nu
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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

Sagostund med Isabelle
Tisdag den 17 maj 13.30
Norska sagor

Ta med en kruka om du och ditt barn vill 
plantera något

Utflykt Tisdag den 24 maj 10.00 - 12.00 
Vi samlas vid Stacken 10.00 och går tillsammans till herr-
gårdsängen.
Ta med fikakorg om du vill.

Torsdag den 26 maj 13.00 - 15.00
Anna Öberg kommer och pratar om familje ekonomi.
Välkommen

Välkommen  med din  ansökan !

Information från FLM 
Skinnskatteberg 11-04-15

Kontantlöst landsting
Fr o m 11-04-04 har kontanthanteringen tagits 
bort vid besök. Betalning sker via betal-, 
kreditkort, faktura eller autogiro. Blankett för 
ansökan om autogiro finns på FLM. 
Detta system medför ingen extrakostnad för den 
vårdsökande.

Personalnytt
Läkare Asghar Shah, som funnits hos oss sedan 
ett år tillbaka, har nu påbörjat sin 
specialistutbildning till familjeläkare.  
Sjuksköterska Sofia Enbom efterträder vår 
distrikts/diabetessköterska Ingrid Englund som 
kommer att gå i pension i höst. Sofia kommer att 
finnas hos oss fr o m 23 maj. 

Sommaren 2011
Familjeläkarmottagningen kommer att ha 
halv personalstyrka och verksamhet under 
sommarmånaderna juni, juli och augusti pga 
semestertider för medarbetarna. Sjukgymnastiken 
är stängd v 28-31.  F ö samma öppettider som
vanligt. Vid behov kontakta distriktssköterska för 
rådgivning på tfn: 021-176640. 

BVC
Under v 27- 29 ska alla BVC-besök bokas.
Obs! Ingen öppen mottagning.
Från kl 16.00 blir du automatiskt 
vidarekopplad till 1177 när Du ringer 
021-17 66 40
Lena Alexandersson med personal
verksamhetschef

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
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Bilköp 
 
Funderar du på att köpa bil?

Att köpa bil är en stor utgift och då är det bra om du kan undersöka marknaden och de regler 
som gäller för bilköp. Du kan antingen köpa bilen hos en handlare eller göra ett privat köp. 
Reglerna skiljer sig beroende på vilken typ av köp du gör.

Köpa av privatperson 
En bilaffär som görs upp mellan två privatpersoner räknas inte som ett konsumentköp. I första 
hand är det köpekontraktet som gäller och i andra hand Köplagen. Var därför noga med att 
skriva in allt du kommer överens med säljaren om i kontraktet. Använd gärna det kontrakt 
som du hittar på Konsumentverkets hemsida. 
 Köparen har en stor undersökningsplikt. Ta reda på vem som äger bilen och att den är betald. 
Begär att få kvitto på gjord betalning. Läs mer om privata bilköp på Konsumentverkets 
hemsida.  (se adress nedan)

Köpa av bilhandlare 
Det är konsumentköplagen som gäller när du köper en bil av en bilhandlare. Ta reda på så 
mycket du kan så minskar risken att du råkar illa ut och särskilt då du ska köpa begagnad bil.  

Testa bilen! Begär en varudeklaration! 
När du hittat en bil som verkar bra och som du vill ha - se till att få 
den testad om du köper privat. Om du handlar av en bilfirma - se till 
att bilen är varudeklarerad enligt Konsumentverkets riktlinjer. Vid 
köp ska du se till att få en kopia av varudeklarationen. Kontrollera 
också när bilen ska besiktigas hos Bilprovningen nästa gång. 
Glöm inte 

•	 Att du som köpare ansvarar för att bilen är försäkrad efter det 
att du köpt den. 

•	 Att både säljare och köpare ska anmäla till Transportstyrelsen 
att det finns en ny ägare till bilen. Detta ska göras på registreringsbeviset. Läs mer på 
Transportstyrelsens webbplats. 

På Konsumentverkets hemsida kan du läsa mer information om bilköp. Där hittar du bl a 

- Nybilsguiden 2011.

- Bilkalkylen.

- Vilka regler som gäller vid privat bilköp, köp av bilhandlare och att sälja som privatperson.

- Reklamation.

Nybilsguiden 2011 finns även att hämta i kommunhusets informationshyllor.

För mer information kontakta konsumentvägledningen.

Konsumentvägledningen

Konsumentvägledare Anna Öberg nås via telefon på måndagar kl.13.00-16.00.  
Tel.nr: 0222:45017. 
Frågor kan även lämnas via mail. konsument@skinnskatteberg.se 
Besökstid sker efter överenskommelse.
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Handelsbanken finns på plats för kreditrådgivning i 
samband med bergvärmeinvestering

FÖRETAGSEXPO 14/5 10:00 - 16:00
BERGSLAGENS INNEKLIMAT AB

Presentation av NIBEs värmepumpar och energibesparing.
NIBEs Ola Bredell finns på plats för att svara på 

vad just du kan spara med en NIBE värmepump. 

Varmt välkommen!

Värmedag

Tala med 
experter!

Se
värmepumpar 

från NIBE

Den nya generationen berg-
värmepumpar, med NIBE 
F1245 i spetsen, sätter en helt 
ny standard för uppvärmning i 
hemmet: sänkt energikostnad 
med upp till 80% och en revo-
lutionerande display gör den 
ännu enklare och effektivare än 
sina föregångare. 

Olika hem har dock olika behov. 
NIBE erbjuder flera olika värme-
pumpar: bergvärmepumpar,  
luft/vatten-värmepumpar,  
frånluftsvärmepumpar. Vilken  
värmelösning är bäst för dig?  
Ta tillfället i akt att prata med 
experter som hjälper dig att 
välja det som passar ditt hus 
bäst.

Värmepumpar från NIBE.  
Avancerat, men enkelt –  
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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 tiden för mig som kommunstyrelseordförande i Skinnskatteberg. 

•	 Har deltagit i ett seminarium i Grängesberg, som handlade om framtida gruvbrytning. Mycket 
järnmalm finns kvar på flera håll i i gruvorna i Bergslagen. Nu planerar olika gruvbolag att återuppta 
brytningen. I vår kommun är det gruvan i Bäcka som är aktuell. Dannemora Mineral AB som återupptagit 
malmbrytning i Uppland räknar med att kunna komma igång med järnmalmsbrytning i Riddarhyttan inom 
5 – 10 år om priset på järnmalm håller i sig på en hög nivå. Seminariet i Grängesberg diskuterade bland 
annat hur infrastrukturen i form av järnvägar håller måttet och hur kompetent arbetskraft skall kunna 
rekryteras till ca 1000 nya gruvjobb inom branschen i Bergslagen.
•	 Ledningsutskottet i mars och Kommunstyrelsen i april har fastställt preliminära budgetramen 
för 2012 till 198 miljoner kronor. Då skall 1 miljon avsättas till utvecklingsfonden och 2,5 miljoner till 
löneökningar. 
Ledningsutskottet och Kommunstyrelsen föreslår vidare att Skinnskattebergs kommun tecknar avtal med 
migrationsverket om att ta emot ensamankommande flyktingbarn. Förslaget är 12 platser. Fullmäktige 
beslutar den 18 april.
•	 Har deltagit i ett styrelsemöte med stiftelsen Skog & Trä. Intressanta planer finns på att 
dokumentera Boardfabrikens historia och jobba fram en utställning på lämplig plats.
•	 En välbesökt ordförandedag med landets KS-ordföranden har gått av stapeln i SKL:s regi. 
Finansministern och Migrationsministern medverkade bl a och gav sin syn på vilka frågor som är viktiga 
inom deras områden.
•	 Två stora frågor som diskuteras just nu är dels regionfrågan, dels frågan om hur 
kollektivtrafikmyndigheten ska organiseras. När det gäller indelningen av Sverige i olika regioner som 
ska ersätta länen finns flera olika varianter för Västmanlands del. Södermanland, Örebro och Uppsala 
län ligger närmast till att samtala med om en gemensam region. Själv anser jag att även Gävleborgs och 
Dalarnas län bör inbjudas, inte minst med tanke på att hålla samman Bergslagsområdet. 
Hur kollektivtrafikmyndigheten ska samordnas råder det olika  uppfattningar om i länet. Ena alternativet 
är att Landstinget blir huvudman, andra alternativet är att det bildas ett Kommunalförbund. Åke Jansson 
från VKL deltog vid Kommunstyrelsen senast och informerade om för- och nackdelar med de olika 
alternativen. Landstinget och Västmanlands kommuner diskuterar nu denna 
fråga för att bli eniga.
•	 Kommuninvests årsstämma i Stockholm har genomförts. 
•	 Delar av Ledningsutskottet har haft en dialog med avgående 
revisorsgruppen och diskuterat bl a Kommunens organisation, Skolan, VA-
anläggningarna och den kommande vattenförsörjningen för kommunen.
Ha det så bra i vårsolen!

Skinnskatteberg den 11 april 2011
Lars Andersson (s) 
Kommunstyrelsens Ordföranden, Skinnskatteberg
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Biblioteket informerar

Nyt jälleen on suomalainen päivälehti KALEVA luettavana kunnan kirjastossa!
Nu finns den finska dagstidningen KALEVA på biblioteket igen!

Skinnskattebergs vägförening informerar

Förhoppningsvis blir det en fin vår i år också.
Vi förbereder oss nu för upptag av den sand som under vintern använts för halk bekämp-
ning på gator och vägar.

Inför detta arbete vill vi uppmana fastighetsägarna:
• att gärna sopa ut grus och sand en bit från tomtgränsen
• att inte sopa ut grenar, kvistar och löv, utan lägg detta avfall i komposthögen.

Den utrustning som används för sandupptag är inte konstruerad för annat än just sand och 
grus.

Vägföreningen tackar på förhand för alla medlemmars konstruktiva medverkan.

Med vänlig hälsning från styrelsen.

Sagostund på Stacken
Tisdagen den 17 maj kl. 13.30
Norska sagor

Boktipsarcafé
Isabelle och Helena tipsar om intres-
santa böcker.
Tisdagen den 3 maj kl. 18.00. 
Vi bjuder på kaffe och té.

Bubblan - berättelser på väg
Husvagnen Bubblan kommer att befinna sig i 
Skateparken i Skinnskatteberg den 6-8 maj och på 
Vildmarksmässan/Herrgårdsängen den 14 maj.
Bubblan ger barn och unga möjlighet att skapa 
egna berättelser. Tillsammans med skateboardfil-
maren Johan Haglund kan du filmberätta.

Tid och datum:
6 maj kl. 17-20
7 maj kl. 11-16
8 maj kl. 11-16
14 maj kl. 10-16

Spanskt språkcafé
Tisdagen den 17 maj kl. 18-19.
För sig som vill tala spanska 
tillsammans med andra.

Utställning 
Skinnskattebergs förskolor
2 maj - 20 maj

Utställning 
"Älvis och Elvy"
23 maj - 3 juni
F-klasser på Klockarbergsskolan visar 
hur de har arbetat med Charlotta Björ-
nulfsons bok.
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Budget- och skuldrådgivningen 
Har du svårigheter att få pengarna att räcka till? 
Du kanske vill du få mer information eller boka en tid? 
Hör i så fall av dig till budget- och skuldrådgivningen.

Det här kan du få hjälp med:  

•	 Göra en budget

•	 Planera din ekonomi

•	 Samtala om hur du kan förändra dina inkomster och utgifter

•	 Sammanställa dina skulder

•	 Ta kontakt med dina fordringsägare

•	 Försöka förhandla fram lösningar

•	 Information om skuldsanering

•	 Skuldsaneringsansökan

•	 Råd och stöd under en skuldsanering

Skuldsanering
Om dina skulder bara växer kan det vara svårt att se någon ände på problemen. 
Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar 
kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder delvis eller i vissa falla helt. 
Skuldsaneringslagen ger på detta sätt de mest skuldtyngda en möjlighet att komma 
ur en till synes hopplös situation.

Kontaktuppgifter: 
Anna Öberg 
Budget- och skuldrådgivare 
Tel.nr: 0222-45017 
Tel.tid: tisdagar kl.08.00-09.30 
E-post: anna.oberg@skinnskatteberg.se 
Jag sitter i Kommunhuset på Kyrkvägen 7.

INVIGNING AV SKINNSKATTEBERGS 

CYKEL/SKATE PARK

Lördagen den 7 maj kl. 12:00 är det äntligen dax för 
invigning.

Vid tryckning av 0222:an är programmet för 
invigningen ej klart, så håll utkik efter vidare 
information i dagspress....
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Tillsammans kan vi skapa ett 
bättre Skinnskatteberg! 

 

 

Känner Du  
 

att demokrati är viktigt, 

och att Du vill dela med Dig av Dina 

åsikter, besök då gärna våra 

diskussionsfyllda och roliga 

månadsmöten. 

 

Medlemsmöte 
4/5, kl. 19:00 
i Hedgården 
Välkommen! 

 

 

Kontakta gärna någon av oss 

 
 

carina.sandor@folkpartiet.se 

janne.lejon@telia.com eller 

vanja.leneklint@telia.com eller tel. 41672 
 
 

 

Bli medlem hos oss Du med!  
Vi lovar Dig en rolig och intressant 

tid! 
 

 

www.folkpartiet.se/skinnskatteberg 
 

Det händer på 
Kulturhuset Korpen i 

maj 2011
Söndag 1 maj kl 18:00 Film, 
se www.biokorpen.se

Tisdag 3 maj kl 18.30 Möte om turismen för 
turismföretagare, föreningar och arrangörer.     
Medverkande: Sektorschef Staffan Bergman, tu-
ristassistent Marlène Carlsson, teknikansvarig 
Hans Jonsson. 

Söndag 8 maj kl 18:00 Film

Onsdag 11 maj kl 19:30 Film

Lördag 14 maj  kl 19.00 Digitalopera 
Valkyrian av R. Wagner
Del 2 av Nibelungens ring (Der ring des Nibel-
ungen). Ny produktion. En stjärnspäckad ensem-
ble framför denna andra del av Robert Lepages 
spektakulära nya uppsättning av Wagners Ringen-
trilogi, med James Levine som dirigent. Bryn 
Terfel är Wotan, gudarnas herre. Deborah Voigt 
lägger rollen som Brünnhilde till sin långa reper-
toar av Wagner-roller på Met. Jonas Kaufmann 
och Eva-Maria Westbroek gör rollerna som tvil-
lingarna Siegmund och Sieglinde, och Stephanie 
Blythe är Fricka.

Söndag 15 maj kl 18:00 Film

Torsdag 19 maj kl 18:30 Teater  
Ronja Rövardotter
Årskurs 5 på Klockarbergsskolan ger sin version 
av Astrid Lindgrens fantastiska historia. 
Eva Anderberg är konstnärlig ledare för uppsätt-
ningen.

Söndag 22 maj kl 18:00 Film

Onsdag 25 maj kl 19:30 Film

Torsdag 26 maj kl 18:30  Klassorkestrarnas 
populära vårkonsert med musik för blås, stråk 
och gitarr.

Söndag 29 maj kl 18:00 Film
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Breeze övertygar 
 
-    Det börjar kul men övergår snabbt i kaos och beroende. Droger är ett gift! Först blir 
man pigg, sedan slö, däckad och i värsta fall dör man. Han som säger detta på rapp 
göteborgska, han vet. 

Det är tisdag eftermiddag den 22 mars 2011 i 
Skinnskatteberg. På scenen i Kulturhuset Korpen 
står Alexander Breeze och talar om sitt liv för 
Klockarbergsskolans högstadieelever. Alexander 
började med droger som 18-åring. Efter ha ”bränt 1 
miljon på droger”, lyckades han ta sig ur missbruket 
och har sedan dess ägnat de senaste femton åren åt 
att föreläsa för barn och ungdomar. Och han går hem 
hos publiken. Alexander Breeze är uppriktig, snabb i 
tanken och repliken, provokativ, rolig, kommunikativ, 
skrämmande och fascinerande. Han berättar utan omsvep om sitt liv, sina misstag och 
erfarenheter. Han vill uppmärksamma och varna utan skrämselpropaganda och pekpinnar.  
 
 
-     Ipren är synonymt med huvudvärkstabletter. Det ”vet” varenda 4-åring. Marknadsföringen, 
budskapet har nått fram. I vårt samhälle är användandet av vissa droger accepterat, så länge 
man gör det på rätt sätt t ex läkemedel, alkohol och tobak. Så länge man brukar dessa droger 
i kontrollerade former eller enligt läkares ordination, så är det OK. Men när övergår brukandet 
till missbrukande? Alexander menar att den dag du inte längre kan bestämma dig för att 
INTE bruka, så har du passerat gränsen.  Då är du fast i ett beroende. De flesta droger är 
beroendeframkallande och det är fruktansvärt lätt att hamna i ett fysiskt eller psykiskt beroende. 
Han talar om lyckorus och kickar. I början känns allt bra, men det går snabbt utför. Ju längre man 
tar droger desto snabbare försvinner de, till synes uppenbara positiva effekterna man upplevde i 
början. Alexander talar om abstinens och jakten på kickar som kriminell. Hur attraktiv är man som 
kriminellt belastad drogmissbrukare? Vad är det för liv man lever? Vad är det för liv man valt? 

Alexander går fram mot några elever på första bänkraden, spänner blicken i dom och 
sedan i oss andra och säger övertygande – du bestämmer till 100% över ditt eget liv! 
Kom ihåg det och se till att leva ett bra liv! 

Alexander Breeze 35 år, som arbetar för drogfritt.
nu, är en av Sveriges mest omtyckta föreläsare. 
Alexander var inbjuden av Eira Olofsson, studie- och 
yrkesvägledare, att tala på Klockarbergs-skolans Må 
bra dag. Föreläsningen sponsrades av Systemair AB.

Vid pennan Carin Paulin, personalchef Systemair, 
som besökte föreläsningen i sällskap av Eva Lindberg, 
närpolischef i Fagersta, Andreas Nikitin, närpolis, 
Roger Ingvarsson, fritidsledare ungdomsgården Sture 
samt Benny Blomqvist, ordf If Metall på Systemair. 

Samtliga liksom Eira Olofsson, studie- och yrkesvägledare, Anna-Lena Pligg, administratör på 
Kommunen och räddningschef Kenneth Johansson ingår i den nybildade Arbetsgruppen för 
Drogförebyggande arbete som initierats av Systemair.
Foto Benny Blomqvist
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börjar försäljning av färg,
tapeter och måleritillbehör.

Vi har ett begränsat sortiment, men
allting kan beställas.

Öppettider
måndag-fredag kl. 16.00- 18.00
lördag och söndag stängt

Välkommen
till oss på

Bergstigen 2 i Skinnskatteberg

Tel: 0222-10071 / 070-5926386

Endast kontant betalning

LÄGENHET UTHYRES!

Nyrenoverad och ljus lägenhet med balkong i övre plan i
Riddarhyttans Allaktivitetshus.
Två rum, en inredningsbar hall och kök, totalt 77 m2.
Tillgång till en nyrenoverad tvättstuga och förråd.
Trädgård på baksidan av huset.
Varmhyra: 4100 kr/månad.

Tillträde enligt överenskommelse.

Info och visning:
Bertil Skog på tel: 0222-132 44 eller 070-387 92 69 eller
Päivi tel: 070-668 01 30.
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DET ÄR DAGS FÖR

F Ö R E TA G S E X P O  2 0 1 1
S K I N N S K AT T E B E R G

I  SAMARBETE MED VILDMARKSMÄSSAN

Sporthallen Lördag 14 maj
och vi hoppas att DU vill vara med 

som utställare!

Kostnad för utställare 100:-/ företag

Mässan pågår mellan kl 10.00 och 16.00.

Vi erbjuder caféservering och möjligheter till försäljning,  
Tipspromenad, skänk gärna ett pris. 

Årets nyföretagare 2010 utses.

Välkomna hälsar Arbetsgruppen
gm Johan Torvaldsson och Jan Jäder

För mer information och/eller anmälan:
Johan Torvaldsson 132 80 eller Jan Jäder 450 40

mejla: info@scanglas.se eller jan.jader@skinnskatteberg.se
Anmälan till mässan vill vi ha senast 15/4. Länk på www.skinnskatteberg.se

VI SKICKAR UT ETT MER FULLSTÄNDIGT PROGRAM 
I GOD TID INNAN MÄSSAN!


