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Åke Andersson. 
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INVIGNING!
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0222:an
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Aktuellt för Skinnskattebergs kommun - 
Årgång 27 Nr 5, Maj 2012

Kommunstyrelsen 
sammanträder 

den 22 maj 2012 kl 09.30  
Stora sammanträdesrummet, 

kommunhuset

Dagordning annonseras på 
www.skinnskatteberg.se 

Allmänheten hälsas välkommen!









































Vårmarknad i 
Baggbro Skola
26 maj 11-16
Marknad + loppis 

Fikaförsäljning

Mer info, bokning av bord: 
Monika Hjort 0222-417 12, 

070-2191120

TEATERFÖRESTÄLLNING:

Örtagården (Yrttitarha)

Plats: Kulturhuset Korpen

Tid: Lör. 28/04 2012 kl. 14.00–
15.00

Manus & regi:
Anna-Maria Ingerö

Medverkande: Tre sverigefins-
ka amatörteatergrupper

Tema: Synen på åldrandet i 
svenska samhället; i synner-
het på de finsktalande som på 
1960-talet kom till Sverige för 
att arbeta och som nuförtiden 
bor på ett servicehus utan att 
kunna svenska.

Bra att veta:
Ungefär 60 % av föreställningen 
är på svenska, resten på fins-
ka. Den svensktalande publi-
ken kommer att få en utförlig 
resumé.

Genre: Samhällssatir

Biljetter: 0 kr.

Arrangör:
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Vecka 18 
Måndag: Lovdag 
Tisdag: Lovdag 
Onsdag: Ekologisk Panerad fisk, kall sås & potatis 
Torsdag: Kycklinginnerfilé, currysås & ris 
Fredag: Elevens val

Vecka 19 
Måndag: Kycklingbitar, sötsur sås & ris 
Tisdag: Hemlagad färsbiff, sås, grönsaker & potatis 
Onsdag: Fiskgratäng & hemlagat potatismos 
Torsdag: Korvstroganoff & ris. 
Fredag: Pastagratäng

Vecka 20 
Måndag: Kebab-biff, tomatsås & ris. 
Tisdag: Ekologiska köttbullar, sås, grönsaker & 
potatis 
Onsdag: NyStekt fisk, pikantsås & potatis   
Torsdag: Lovdag 
Fredag: Lovdag

Vecka 21 
Måndag: Nötskavsgryta & ris. 
Tisdag: Hemlagad färsbiff, sås, grönsaker & potatis 
Onsdag: Ekologisk Panerad fisk, kall sås & potatis. 
Torsdag: Kycklinggryta med currysmak & kokos-
grädde 
Fredag: Köttfärsgratäng

Vecka 22. 
Måndag: Ekologisk Pytt i panna  
Tisdag: Pannbiff med lök, potatis & sås 
Onsdag: Fiskgratäng med hemlagat potatismos
Torsdag: Köttsoppa & Pannkaka
Fredag: Kyckling Texas wings, Tzatziki & bulgur

Skolans matsedel vecka 18-22

0222:ans redaktion:

Redaktör:  Marie Wennerström 
Redaktionsråd: Jenni Tahkokorpi, Marlene Carlsson,  
  Jan Jäder, Redaktören

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 och delas ut till  
hushållen. Den finns även att hämta i kommunhusets reception, 
på biblioteket samt på webben: www.skinnskatteberg.se. 

Du kan prenumerera på 0222:an för 120:- om året. Kontakta 
redaktionen. Redaktionen ansvarar inte för material som inte 
beställts.

Exempel annonspriser exkl. moms

  Företag Föreningar 
Halvsida            1500:- 500:-  
Kvartssida         800:- 300:-  
1/8-dels sida  500:-  200:- 

Format 
Helsida: 265x185  Halvsida, stående: 90x265  Halvsida, lig-
gande: 185x120  Kvartssida: 90x120

I kalendern på sidan 3 kan man ”annonsera” gratis med evene-
mang inom kommunen med information om datum, tid, plats 
och typ av evenemang. Nya företag / föreningar får en annons 
(storlek beroende på utrymme) gratis i samband med starten.

Nästa manusstopp - den 11 maj 
Nästa utdelningsdag - den 1 juni

Våren är här!

Och med den lite ny inspiration?

Kanske fler än jag försöker komma 
igång och motionera utomhus? Passa 
på att testa nya hälsospåret i Skinn-
skatteberg - den 13 maj kl.15:00 star-
tar invigningen vid båthamnen, Nedre 
Vättern. Läs mer om invigningen på 
sidan 13.

Redaktionsrådet har också fått vår-
inspiration och bjudit in kommunens 
företagare att vara med i en ny arti-
kelserie. Först ut är LEDKUNGEN och 
Restaurang & Pub Station. Läs om 
dem på sid 11 och besök gärna deras 
egna hemsidor; 

www.LEDKUNGEN.se  
www.restaurangstation.se
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Aktivitetskalender maj 2012
Kalendarium för gudstjänster och aktiviteter i Skinnskatteberg 

med Hed och Gunnilbo församling    - se sid 19.

28/04 | 14:00 - Teaterföreställning Örtagården. Se första sidan. | 
Kulturhuset Korpen

28/04 | 18:00 - Öppna micken - Lyssna, sjung, spela, berätta, 
njut, fika och träffa vänner 0222-14012 
Skolgarden.com | Baggå skola

29/04 | 15:00 - Kaksikielinen perhekerho, Tvåspråkig barnklubb 
| Finska Föreningen

29/04 | 18:00 - Film från 11 år - se www.biokorpen.se för mer 
info om aktuell film | Kulturhuset Korpen

30/04 | 19:00 -  Vårbrasa vid badplatsen med fyrverkerier | 
Baggbron

30/04 | 20:30 -  Valborg i Hed. Elden tänds.  Hedkören 
medverkar | Heds kyrka

30/04 | 21:00 -  Valborg med brasa, tal och fyrverkerier. Musik, 
servering mm | Skinnskattebergs Folkets park

01/05 | 11:30 - Första maj firande vid stationshuset. Se sid 14 | 
Skinnskatteberg

02/05 | 18:30 - Tipspromenad från Främjarestugan (båthamnen) 
Friluftsfrämjandet | Främjarestugan

02/05 | 19:00 - Gamla bilder från Kolsva - Peter Kvist kåserar 
och visar bilder | Kolsva bibliotek

03/05 | 17:00 - Öppet hus släktforskning på Kolsva bibliotek 
kl.17.00-20.00 | Kolsva bibliotek

05/05 | 10:00 - Finsk familjedag på Skantzöbadet - Suomalainen 
perhepäivä. Se sid 12

05/05 | 18:30 - Bostadsmöte HGF för de som bor hos privata 
Hyresvärdar.  Se sid 18 | Skinnskatteberg

06/05 | 15:00 - Tvåspråkig (finsk-svensk) barnklubb | Finska 
Föreningen

06/05 | 18:00 - Film Barntillåten - se www.biokorpen.se för 
mer info om aktuell film | Kulturhuset Korpen

07/05 | 14:00 - Heds kyrkliga syförening - | Hedgården, Hed
08/05 | 12:00 - Heds kyrkl syfören serverar soppa till 

självkostn.pris - Vill du ha skjuts ring Bengt 
32090, Erik 30075 eller Per-Olov 320 39. | 
Hedgården, Hed

08/05 | 16:00 - Invigning av fritidshem. | Klockarbergsskolan
09/05 | 13:00 - Korsdrag -  Att bli gammal i dagens samhälle, 

Claes-Bertil Ytterberg, biskop emeritus. | S:t 
Davidsgården

09/05 | 16:00 - Dialog! - Se annons sid 4 | Biblioteket
09/05 | 19:30 - Onsdagsfilm - se www.biokorpen.se för mer 

info om aktuell film | Kulturhuset Korpen
10/05 | 19:00 - Teatermaskinen ger Heiner Müllers erkända 

pjäs Hamletmaskinen.  Visas även 11/5 och 12/5. 
Se sid 16 | Teatermaskinen

10/05 | 19:00 - Föreläsning Pax Bonus. Se  | Biblioteket
11/05 |   Manusstopp för 0222:ans sommarnummer. 

0222@skinnskatteberg.se 
11/05 | 11:00 - Minnesstund vid Krampen | Ryss-stenen
12/05 | 14:00 - Tvåspråkig bondgårdsdag för barnfamiljer 
13/05 | 11:00 - Grannsamverkansmöte | Fiket i Bernshammar
13/05 | 15:00 - Invigning av Hälsospåret. Se annons på sid 13 | 

Skinnskatteberg
13/05 | 16:00 - Konsert.  Se sid 13 | Konstmuseet, Uttersberg
13/05 | 18:00 - Film Barntillåten - se www.biokorpen.se för 

mer info om aktuell film | Kulturhuset Korpen
14/05 | 16:00 - Riksdagsledamöter (s) på besök. Se sid 16 | 

Skinnskatteberg
14/05 | 19:00 - Folkpartiet har månadsmöte | St:Davidsgården

15/05 | 09:30 - Utflykt till ”dinosaurieparken” Se sid 6
16/05 | 18:30 -  Tipspromenad från Främjarestugan 

(båthamnen). Friluftsfrämjandet 
19/05 | 10:00 - Öppen verkstad - i Uttersberg kl 10-17, 

lördag och söndag. Det är bara att dyka upp. | 
Grafikverkstan Godsmagasinet

19/05 | -  Tvåspråkighet i praktiken-temadagar i 
Västmanland: Familjeutflykt med historiska 
förtecken. Perheretki Finnstigeniin - 
Kaksikielisyys käytännössä -teemapäivät 
Västmanlandin läänissä. Se sidan 12  

19/05 | 18:00 - Öppna micken - Lyssna, sjung, spela, berätta, 
njut, fika och träffa vänner 0222-14012 
Skolgarden.com | Baggå skola

20/05 | -  Utställning - En unik samling handinbundna 
August Strindberg böcker av Arne Nilsson. | 
Konstmuseet, Uttersberg

20/05 | -  Minnesutställning - 20 maj – 24 juni Britt-
Louise Sundell Nemes, minnesutställning | 
Galleri Astley

20/05 | 11:00 - Mässa i vår tid. Präst: Mari Jansson. Kyrk-café 
och release av Mias Bok. Dikter av och med 
Mia Ström. | Skinnskattebergs kyrka

20/05 | 15:00 - Kaksikielinen perhekerho / Tvåspråkig 
barnklubb | Finska Föreningen

21/05 | 18:30 - Bostadsmöte HGF - för hyresgäster som 
bor i kommunens lägenheter. Välkommen 
till vår nya lokal, Centralvägen 5 Styrelsen | 
Skinnskatteberg

22/05 | 09:30 - Kommunstyrelsen sammanträder | Kommunhuset
23/05 | 07:30 - Träff med Skinnskattebergs FöretagsNätverk 
23/05 | 16:00 -  Allianslokalen öppen till 18.00. Kom och ställ 

frågor! Vi bjuder på fika. | Allianslokalen
23/05 | 18:30 - Tipspromenad - från Främjarestugan 

(båthamnen) Friluftsfrämjandet | 
Främjarestugan

23/05 | 18:30 -  Arbetarkommuns Medlemsmöte Välkommen! | 
Allaktivitetshuset Sture

24/05 | 18:30 - IOGT-NTO-föreningen har vårutflykt till 
Harplekartorp

24/05 | 18:30 - Kulturkväll på Korpen - Se sid 13 | Kulturhuset 
Korpen

26/05 | 11:00 - Vårmarknad i Baggbron | Baggbro Skola
27/05 | 16:00 - Puccini ”Messa di Gloria” - Puccini ”Messa 

di Gloria”. Bergsalgens kammarsymfoniker. 
Oratoriekör.  Alexander Niklasson, tenor. 
Lennart Ögren, baryton. Martin Dieden, 
dirigent. | Skinnskattebergs kyrka

28/05 | 19:00 - Heds Vävstuga håller sin årliga 
BLOMSKOTTSAUKTION med bl.a. många 
olika pelargoner och tomatsorter.Visning av 
vävstugan och fika efter auktionen. | Hed

28/05 | 19:00 - FP:s studiecirkel POLITIK I PRAKTIKEN 
startar. Kom med och pröva! | St:Davidsgården

29/05 | 09:30 - UTFLYKT till Herrgårdsängen Vi går från 
Stacken 9.30. Ta med matsäck om du vill. | 
Herrgårdsängen

30/05 | 16:00 -  Allianslokalen öppen till 18.00. Kom och ställ 
frågor! Vi bjuder på fika. | Allianslokalen

30/05 | 18:30 - Tipspromenad från Främjarestugan, båthamnen. 
Friluftsfrämjandet| Främjarestugan

31/05 | 18:30 - Kulturkväll. Se sid 13 | Kulturhuset Korpen

4 Augusti  Sensommarfestivalen 2012 + Barnens 
Sommarfestival i Folkets Park - Skinnskatteberg

  Tid: 10:00-02:00
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Sedan sist 

I denna spalt rapporterar jag för alla intresserade 
kommunmedborgare om några av de olika frågor 
som varit uppe under den senaste tiden för mig som 
kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg.
• Folkhälsorådet har utvärderat den nuvarande Folkhälsoplanen 
för 2009–2011 och är i full färd med att ta fram en ny plan för 
kommande treårsperiod.

• Jag har tillsammans med några andra politiker från majoriteten och oppositionen haft samtal med 
kommunens företagsnätverk. Givande diskussioner om framtidsfrågor.

• Ett medborgarmöte om drogsituationen i Skinnskatteberg har hållits. Representanter från Polisen och 
kommunens sociala avdelning medverkade. Ett 30-tal medborgare kom till mötet.

• Jag har besökt Pensionärs- och Handikapprådet och informerat om vilka frågor som är på gång i kommunen 
just nu. Det blev många intresserade frågor från rådets medlemmar.

• Kommunstyrelsen behandlade vid det senaste sammanträdet kommunens Årsbokslut för 2011. Resultatet 
visar ett överskott med 8,7 miljoner kronor. Kommunen har en stabil ekonomi. 
Den preliminära budgetramen för 2013 diskuterades också. Kommunstyrelsen fastställde att den preliminära 
budgetramen för den totala verksamheten ska vara 197,5 mkr; att utvecklingsmedel ska avsättas med 1 mkr 
samt att medel for löneökningar ska avsättas med 2,5 mkr.  

• Kommunstyrelsen beslutade också att det nuvarande politikerregistret på hemsidan ska tas bort och att en 
ny informationssida med benämningen Förtroendevalda 2010–2014 skapas där kommunens förtroendevalda 
presenteras med namn, partibeteckning, adress, telefonnummer, e-postadress, länk till ev. blogg och samtliga 
uppdrag vederbörande har.

• En ny politisk styrgrupp för det fortsatta arbetet med Översiktsplanen har tillsats. Gruppen består av sju 
personer från olika partier.

• Jag har haft förmånen att få träffa de socialdemokratiska riksdagsledamöterna och diskutera gruvfrågor. 
Det är viktigt att vi är på alerten och planerar för kommunens del när det gäller kommande gruvdrift vid 
Riddarhyttefältet.

• LONA-projektet utmed vattenfåran från Övre till Nedre Vättern går vidare. En referensgrupp har nu bildats 
och informationstavlor kommer att sättas upp under året.

• En Strategidag har genomförts i Färna, där framtidsfrågor för kommunen diskuterades. Bred uppslutning från 
politiker och tjänstemän. 

Varm vårhälsning!

Skinnskatteberg den 12 april 2012 
Lars Andersson (s) 
Kommunstyrelsens Ordförande, Skinnskatteberg

Bästa medborgare! 

Välkomna till DIALOG!
Onsdagen den 9 maj finns jag på Biblioteket 
mellan kl 16 och 18. Välkommen att titta in! 
Funderingar och frågor, synpunkter och idéer, 
kritik och beröm mottages!

Lars Andersson (s), Kommunstyrelsens Ordförande.

Feriejobb 2012
Glöm inte att söka feriejobb vid Skinnskat-
tebergs kommun. Sista datum är den 4 maj. 
Mer information och blankett finns på kom-
munens hemsida, www.skinnskatteberg.se
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Utställning
16/4 - 25/5 Skinnskattebergs förskolor visar upp arbeten från året.
28/5 - 15/6 F-klasserna har utställning

Sagostund
Tisdag 8/5
Sagostund på Stacken kl 11:00 (0-2 år) och 13.30 (från 3 år) 

Nyinvigning
Den 2/6 kommer vår helt nya barnavdelning att stå klar. Även arbetet med nya hyllor till fackavdelningen 
kommer också vara slutfört. Därför kommer vi att ha invigning av vårt nya bibliotek Lördagen den 2/6. Vi 
kommer att ha öppet 10:00-15:00, med själva invigningen kl 12:00. 
Se utförligare annons i nästa nummer av 0222:an!

Våra ordinarie öppettider:
Måndag 10:00-17:00
Tisdag  12:00-19:00
Onsdag 12:00-19:00
Torsdag 12:00-19:00
Fredag  10:00-15:00
Välkommen in! 
Tel: 0222-451 38
www.skinnskatteberg.se/bibliotek

Det händer på biblioteket!
i maj

Ändrade öppettider under maj

Onsdag 16/5 kl. 12:00-15:00
Torsdag 17/5 Stängt

Vecka 22 28/5-1/6 Stängt

SKINNSKATTEBERGS HÄLSOVÅRD
HELHETS-MEDICINSK KONSULT OCH RÅDGIVNINGS-VERKSAMHET
Vi hjälper Dig bl.a. med följande när ”det allmänna” inte funkar.....

- Behandling med manuell-medicin och Kiropraktiska metoder av nacke, rygg- & leder

- Fysioterapeutisk behandling, muskulering och svensk klassisk massage

- Kost- och diet-rådgivning och behandling; även för radikala special-dieter, veg. etc

- Revision av medicin-listor, begränsning av onödig Polyfarmaci, biverknings-analyser

- Vi ger medicinsk information och detaljerade s.k. ”2nd opinons” för sjukdomsdiagnoser

- Kompletterande medicinsk & annan information vid val av behandlings-alternativ

- Rådgivning, hjälp och öppen dialog vid behov i-och-för att kunna fatta egna beslut

- Stöd och råd i svåra val-situationer och där s.k. ”informerat samtycke” önskas

- Råd och hjälp med och för en säker och seriös tillämpning av s.k. Integrativ Medicin när  
 Du önskar prova eller komplettera med alternativa behandlings-metoder

- Hjälp med utredning och intyg etc vid Försäkrings-medicinska problem-ställningar

- Övriga specialiteter; Hud-problem, Allergier, Coaching och Vägledande samtal

- Kurser & Föreläsningar om Friskvård och Egenvård för både Företag och privat

Alla är är välkomna med sina medicinska-, sociala-, samlivs- och personliga problem!

ÖPPNINGS-ERBJUDANDE:  
De 100 första patienterna 

får en konsultation och/eller 
behandling för bara 150 kr – 
gäller hela Maj månad 2012

SKINNSKATTEBERGS 
HÄLSOVÅRD, FRISKVÅRD 

& RÅDGIVNING

Roger Sperrling, 
Läkarutbildad Medicinsk 

Specialkonsult och  
Rådgivare

 - Över 40 år av erfarenheter, 
utbildningar och arbete både i 

Sverige och utomlands!

FLERSPRÅKIG – svenska, eng-
elska, tyska, spanska, franska, 

holländska/afrikaan, m.m.

BERGSLAGSVÄGEN 5,  739 
30  SKINNSKATTEBERG, 

Tidsbokning: 0767-69 69 16
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Stacken Familjecentral
Familjecentralen är en mötesplats för föräldrar och 
barn, 0–6 år. Här kan barnen leka, sjunga och måla, och 
föräldrar ges möjlighet att träffa andra småbarnsföräl-
drar. Kaffe, te och mjölk 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 8 maj 11.00 och 13.30

Tisdag den 15 maj fm. 
UTFLYKT till ”dinosaurieparken” 
(lekparken vid cykelvägen ovanför Björkstigen). 
Vi går från Stacken 9.30. Ta med matsäck om du vill. 
Vi leker och fikar i parken ca 10.00 - 11.00

Tisdag den 29 maj fm. 
UTFLYKT till Herrgårdsängen 
Vi går från Stacken 9.30. Ta med matsäck om du vill.

Under maj månad får barnen plantera frön 
Ta med en kruka om du vill.

VÄLKOMMEN!

Sopor, latrin och slam
Information till sommarboende

Sommarhämtning av hushållsavfall för år 2012 
Sommarsophämtningen kommer igång vecka 19 eller 
20 beroende på om man har jämn eller udda sophämt-
ningsintervall.

Sommarsophämtningen upphör i vecka 39 eller 40 bero-
ende på vad som beskrivs ovan.

Latrintömning 
Latrintömning/byte av latrinkärl kommer under somma-
ren 2012 att ske under veckorna 24 på tisdagen, V. 30 på 
onsdagen, V. 32 på måndagen, V. 39 på måndagen.

Om ni har slut på era Latrin etiketter så ring nedanstå-
ende nummer så kommer jag att göra dessa och skicka 
till er.

Budning skall ske en vecka innan åtgärd till Skinnskat-
tebergs kommun på telefon 0222-451 35.

Slamtömning 
Budning av slutna tankar skall göras till BS-sanering i 
Avesta. Telefon 0226-597 70 eller journumret 070-600 
95 05. Tel.tid. 07.00-12.00 ? 13.00-16.00

Vi hoppas ni får en härlig sommar

SKINNSKATTEBERGS
FÖRETAGSNÄTVERK
NÄSTA SAMMANKOMST
23 maj 2012, kl. 07.30- 09.00
Tre Kolare - Skinnskatteberg

Kaffe och smörgås
finns på plats

TEMA
Hur fungerar politiken och
beslutsprocesserna i kommunen? Vilka
möjligheter har jag som företagare?
Kontaktvägar? ....och mycket mer.
Per Österberg och Leena Berglund
presenterar och diskuterar.

ANMÄLAN: info@farnashjarta.se

Under sommaren organiserar vi en ”sommarträff”. Det blir en
kvällsträff med grillning och fint väder :). Erbjudanden kommer
till din e-post adress.

För mer information, kontakta Marnix Bijl, ordförande. Telefon
076-2625387 eller e-post info@farnashjarta.se

Byalagsmöte om bredband
Föreningarna kallades till byalagsmöte den 10 april, 
för att diskutera det fiberoptiska kabelnätverket i 
Skinnskattebergs kommun. 
 
Representanter från Baggbron, Riddarhyttan och Stjärnvik 
fanns på plats i Korpen för att under ledning av Tomas Lanner, 
projektsamordnare, diskutera utmaningarna med fiberprojektet. 

Samtliga var överens om att det finns förbättringsbehov inom 
bredband och att detta behov kommer att öka inom en snar 
framtid. Fiber är en teknik som kan ge kommunens invånare 
stora fördelar inom både bredband, telefoni, TV och, inte minst 
larmtjänster. Problematiken som deltagarna påtalade är just att 
kommuninvånarna i många fall saknar information om vad 
fiberopotisk kabel är och vad den kan erbjuda för Skinnskat-
tebergs framtid. 

På mötet beslöt man att en presentation skulle sammanställas 
och att en eller fler representanter ska resa runt på en kommun-
turné för att delge information om hur vi kommer att påverkas 
av denna spännande fråga. Schema för turnén kommer att 
publiceras i 0222:an och på www.skinnskatteberg.se
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Invigning av Klockarbergsskolans fritidshem 
 
På Fritidshemmens dag, tidag den 8/5 kl. 16:00-18:00, har vi invigning av ”nya fritids”. Personalen 
visar er lokalerna, ni får se barnen i verksamheten och; det bjuds på förtäring!! 
 
Passa på att koppla av i Lugna rummet, rita i Målarrummet, spela TV-spel i TV-rummet eller varför 
inte en biljardmatch i Pingisrummet! Om inget passade så finns det ytterligare 8 rum... 
 
Alla är varmt välkomna!! 
      //Personalen 

Välkommen till Klockarbergsskolans 

ÖPPET HUS
Lördagen den 2 juni

kl 09.00 – 12.00
Vi önskar er hjärtligt välkomna till Klockarbergsskolans Öppet Hus. En dag 
som brukar uppskattas av både besökare, elever och personal.

I våra lektionssalar kommer elever och personal att ha lektioner och dör-
rarna till lektionssalarna kommer att stå öppna. Gå in och se er omkring 
och ställ gärna frågor till elever och personal.

Cafeterian är öppen för fikaförsäljning. Intäkterna går till elevrådet.

Skolledning, personal och elever
hälsar alla föräldrar, släkt och vänner

Välkomna!
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I N F O R M A T Ö R E N S  S P A L T

Med vänliga hälsningar
Jenni Tahkokorpi, tvåspråkig informatör

Skinnskattebergs kommun, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
tel. 0222 450 44, jenni.tahkokorpi@skinnskatteberg.se

Skinnskattebergs kommun har fått nya chefer
Som ny chef för sektor Teknik och service, tillika 
stadsarkitekt, har Skinnskattebergs kommun anställt 
Arne Hjorth. Han efterträder Bengt-Åke Andersson 
som går i pension i slutet av april. Hjorth började i sin 
nya tjänst på heltid den 10 april. Som sektorschef tog 
han över den 23 april. Arne Hjorth är arkitekt, utbil-
dad vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm 
och Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Senast 
kommer han från Stockholm, där han varit delägare 
och ansvarig arkitekt på Wijgård & Hjorth Arkitekter. 
Hjorth är född och uppvuxen i Linköping. Numera är 
han bosatt i Gunnilbo i Skinnskattebergs kommun.
Kommunen har anställt en ny personalchef, som heter 
Linda Ahlsén. Hon började i sin tjänst den 2 april 
och efterträder Ann-Sofie Söderberg. Ahlsén har gått 
personal- och arbetslivsprogrammet vid Mittuniver-
sitetet i Östersund. Före anställningen i Skinnskat-
teberg arbetade hon för Saab AB i Arboga. Där var 
hon personalchef och verksamhetsansvarig för Saab 
Tekniska Gymnasium. Linda är född i Riddarhyttan i 
Skinnskatteberg. Nuförtiden bor hon i Hallstahammar. 
Läs på sidan 10 vad hon berättar om sitt nya arbete.

Sista dagen att söka feriejobb vid Skinnskatte-
bergs kommun är den 4 maj!
Alla ni som är skrivna i vår kommun, som går i 
gymnasieskolans årskurs 1 eller 2 och som sak-
nar sommarjobb: besök omedelbart adressen                  
<www.skinnskatteberg.se>, fyll i ansökningsblanket-
ten och skicka den till kommunen senast den 4 maj!

Skinnskattebergs kommun cyklade för välgörenhet 
På lördagen den 31 mars ägde välgörenhetsevene-
manget Spin of Hope rum på Arena i Fagersta. Olika 
företag och organisationer, bl.a. Skinnskattebergs 
kommun, var med på arrangemanget med varierande 
antal deltagare i var sitt lag. Idén gick ut på att varje 
lag cyklade i 12 timmar mellan kl. 7.00 och 19.00 till 
förmån för Barncancerfonden.

Kommunen har fått en ny renhållningsordning
Dokumentet innehåller de nya bestämmelserna gäl-
lande slam- och latrinhämtning, sopabonnemang, 
taxor och så vidare. Det finns tillgängligt på adressen 
<www.skinnskatteberg.se/miljoe/avfallshanteringso-
por>. Du kan även kontakta Raili Gustavsson, tel. 

0222–451 35, för att få mer information.

Skinnskattebergs förskolor uppmärksamma-
des i Örebro
På fredagen den 30 mars höll förskolechef Mari-
anne Andersson, specialpedagog Lotta Larsson och 
förskollärare Stina Häggqvist från Skinnskattebergs 
kommun en föreläsning på förskole- och grundskole-
konferensen Inspiration och guldkorn 2012 (Sveriges 
största manifestation för utveckling av förskola och 
grundskola) i Konventum Örebro. Deras seminarium 
hette Så har vi blivit framgångsrika på våra förskolor i 
Skinnskatteberg. Framgångsfaktorer och hur vi skapat 
en vi-känsla.
Inom förskoleverksamheten i Skinnskattebergs kom-
mun har en vi-känsla och en yrkesprofession lyckats 
nå, genom ett för kommunens förskolor gemensamt 
skolutvecklingsarbete under en längre tid. Personalen 
har fått en motivation och drift att hela tiden bli bättre, 
vilket resulterat i högre måluppfyllelse.

Kostnadsfri budget- och skuldrådgivning samt 
konsumentvägledning
Kommunens konsumentrådgivare samt skuld- och 
budgetvägledare är Eva Anderberg. Hon finns för dig 
som exempelvis behöver konsumentråd. Eva sitter 
på biblioteket tisdagar kl. 9.00–11.00 och onsda-
gar kl. 9.00–10.00. Du kan besöka henne eller ringa:                 
070–201 48 03. Obs! Inga telefon-/träfftider på föl-
jande dagar: 15/5, 29/5 & 30/5.

Ska du förresten bygga om eller bygga ut hemma? Har 
du tänkt anlita en hantverkare? Det finns mycket att 
tänka på innan, för att hela arbetet ska bli bra. Du ska:
- planera projektet
- skriva kontrakt där omfattningen av arbetet beskrivs, 
där priset för arbetet finns med och där det står när 
arbetet ska vara slutfört
- kontrollera om du behöver bygglov. Kolla upp         
<www.konsumentverket.se> & <www.omboende.se>.
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Ystävällisin terveisin
Jenni Tahkokorpi, kaksikielinen tiedottaja

Skinnskattebergs kommun, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
puh. 0222 450 44, jenni.tahkokorpi@skinnskatteberg.se

 T I E D O T T A J A N  P A L S T A

Suomenkielisiä lomakkeita ja kotisivutekstejä
Kunnan esikoulutoimintaa sekä esikoululuokkalais-
ten ja koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa 
koskevat lomakkeet on käännetty nyt suomeksi. PDF-
muodossa olevat, tietokoneen ruudulla täytettävät 
lomakkeet löytyvät osoitteesta <www.skinnskatteberg.
se/lapsiperheille/suomenkieliset-lomakkeet>. Kunnan 
suomenkielinen kotisivuosio (<www.skinnskatteberg.
se/suomeksi>) on myös laajentunut: sieltä löytyy nyt 
suomeksi tietoa mm. kunnan sosiaalipalveluista ja 
kunnallisesta psykiatriasta.

Rävnäsin perheleiri 1–3. kesäkuuta:             
lähde mukaan!
Leiri on tarkoitettu isovanhemmille lastenlapsineen ja 
myös lasten vanhemmat ovat tervetulleita. Leiri sijait-
see Rävnäsissa noin 5 km Surahammarista Ramnäsiin 
päin. Osanottomaksu on 300 kr/aikuinen ja 300 kr/
lapsi. Hintaan sisältyvät ruokailut, majoitus sekä leirin 
ohjelma: lapsuudenajan leikkejä ja pelejä, onkimista 
(itse hankittava kalastuslupa), suomen kielen työpajo-
ja, leiri-iltoja nuotiolla sekä rattoisaa yhdessäoloa kau-
niissa luonnonhelmassa. Leirin pääjärjestäjä on RSE:n 
Västmanlandin piiri. Suomen kielen hallintoalue-
kunnat Hallstahammar, Köping, Skinnskatteberg ja 

Surahammar vastaavat leirillä järjestettävistä suomen 
kielen työpajoista, joissa kaikki lapset saavat opetella 
suomea leikin varjolla. Sitovat ilmoittautumiset vii-
meistään 17.5. Hellevi Sihvoselle ma–to aamupäivisin, 
puh. 0220–128 25.

Alueemme on saanut uuden suomenkielisen 
papin
Seppo Leppänen on Ruotsin kirkon uusi suomenkie-
lisen työn komministeri seuraavissa seurakunnissa: 
Skinnskatteberg, Gränge-Säfsnäs, Ludvika, Norberg, 
Norrbärke ja Västanfors-Västervåla. Leppäsen sijoi-
tuspaikka on Ludvikan seurakunta. Hän seuraa tehtä-
vässään eläkkeelle kevättalvella jäänyttä Eine Rantaa. 
Leppänen on kotoisin Porista. Pappisvihkimyksensä 
hän sai vuonna 1999 Porvoossa. Ennen kuin Leppänen 
lähti opiskelemaan teologiaa, hän ehti kokeilla monta 
eri ammattia: hän oli mm. metallimies, katonmaalari, 
teurastaja ja vanginvartija. Elämä toi Leppäsen per-
heen noin 11 vuotta sitten Ruotsiin. Ruotsissa Leppä-
nen aloitti suomenkielisenä pappina Trollhättanissa, 
minkä jälkeen hän työskenteli Lundin hiippakunnan 
alueella suomenkielisenä pappina sekä Tanskan suo-
malaisen seurakunnan pastorina. 

Seppo Leppänen, alueemme uusi suomenkielinen pappi (Seppo Leppänen, den nya finskspråkiga prästen i vårt område). Kuva (foto): J.T.
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E N  A V  O S S  P Å  K O M M U N E N

VAD JOBBAR DU MED PÅ KOMMUNEN?
Sedan 1 april är jag anställd som personalchef på 
kommunen. Allt är väldigt nytt då jag kommer från 
ett privat teknikföretag, där organisationen ser lite 
annorlunda ut. Som personalchef stöttar jag cheferna 
i deras arbete, med såväl ledarskap som personal-
frågor. Personalfrågor är ett samlingsord och innebär 

NAMN:
Linda Ahlsén

TITEL:
Personalchef

rekrytering, rehabilitering, lönefrågor, kompetensut-
veckling, ledarskapsutveckling, lagar och rätt, samt 
att attrahera nya medarbetare och mycket annat. En 
av mina uppgifter är att se till att rätt man/kvinna är 
på rätt plats i rätt tid.

BESKRIV DIN NORMALA ARBETSDAG
Eftersom jag har jobbat så kort tid på kommunen är 
det svårt att svara på hur en normal arbetsdag ser ut. 
Generellt sätt så har personalcheferna nära kontakt 
med cheferna och arbetar nära ledningen för att leda 
verksamheten framåt, samt stötta cheferna med di-
verse personalfrågor. Min dag är aldrig den andra lik. 
Jag ingår även i en samverkansgrupp med olika fack-
organisationer och skyddsombud samt diverse andra 
forum.

VAD ÄR DET BÄSTA MED DITT JOBB?
Variationen och förmånen att få träffa samt arbeta 
tillsammans med olika typer av människor är det bäs-
ta med mitt jobb – men också att se andra människor 
utvecklas och få vara delaktig i det. 

VAD ÄR DET VÄRSTA?
Som alla andra jobb har såklart även ”personalyrket” 
en baksida, och det är när man måste varsla om upp-
sägning, samt säga upp medarbetare. Tyvärr ingår 
även avveckling i mina arbetsuppgifter.

VILL DU SÄGA NÅGOT SPECIELLT TILL VÅRA LÄ-
SARE?
Jag är glad och stolt att få arbeta i en kommun med 
en stor potential för bl.a. ökad turism och inflyttning. 
Jag hoppas att ni känner likadant: Skinnskatteberg 
har framtiden för sig.

Å R E N  S O M  G Å T T
En intervju med Bengt-Åke Andersson (sektorschef Teknik och service),               

som går i pension i slutet av april 

HUR MÅNGA ÅR HAR DU ARBETAT FÖR KOMMUNEN?
Jag har arbetat i kommunen sedan 1984. Första tio 
åren arbetade jag som fastighetsingenjör. Från 1994 
har jag varit chef frånsett en kortare period.

VAD HAR VARIT DIN STÖRSTA HÖJDPUNKT UN-
DER DIN KARRIÄR HOS OSS?
Höjdpunkterna har varit när jag har fått vara med 
och skapa nya byggnader och andra objekt, som t.ex. 
Kulturhuset Korpen, Klockarbergsgården samt upp-
snyggningen av torget och Centralvägen. 

HUR KÄNNS DET ATT SLUTA ARBETA PÅ KOM-
MUNEN OCH GÅ I PENSION?
Det känns rätt att sluta nu när budgeten är i balans 
och de stora spartiderna är över. Min efterträdare 
kommer att få mera tid att planera för framtiden och 
utveckla samhället. 

VAD VILL DU HÄLSA VÅRA LÄSARE, INVÅNARE 
& MEDARBETARE?
Under åren har jag haft kontakt med en stor del av 
kommunens invånare och har därmed lärt känna 
många. Jag vill tacka för intressanta kontakter under 
åren och framför allt alla medarbetare i kommunen 
som jag har haft ett bra samarbete med. 
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Företagsnamn:  LEDKUNGEN.se 

Hur länge har ni funnits?  4år

Vilka är ni som arbetar i företaget?  Lasse Nord & Emma 
Gustafsson 

Vad har ni för 
affärsidé?  Vår 
främsta affärsidé är 
att kunna bedriva 
en verksamhet helt 
och hållet från vår 
husbil, att kunna 
arbeta var som 
helst helt enkelt. I 
vårt fall skulle man 
kunna byta ut ordet affärsidé till livsidé. Att sedan kunna 
erbjuda LED-Lampor med bra kvalitet till bra priser och med 
bra service ser vi som en självklarhet.

Hur kom ni på den här affärsidén? Vi skulle själva köpa 
LED-Lampor till vår husbil, men hittade inga på den Svenska 
marknaden som uppfyllde våra krav. Vi tog hem lite lampor 
till oss själva, och sen var det fler som ville ha och vi importe-
rade mer och så startade hela idén med LEDKUNGEN.se. 

Vad kan ni erbjuda?  Ett brett sortiment av 
LED-Lampor av bra kvalitet och med bra 
priser. Vi är störst på 12volts-lampor, men 
har även 230volts-lampor för hemmabruk. 
LED-lampor drar lite ström, har lång livs-
längd, blir inte heta och är miljövänliga. Vår tanke är att du 
bara byter ut lampan och behåller din befintliga armatur. Då 
vi direktimporterar allt själva kan vi hålla bra priser. På www.
LEDKUNGEN.se finns frågor och svar gällande LED.

Hur är det att bo och verka i Skinnskattebergs 
kommun?  Vi har inte så mycket kunder i 
närområdet, men antalet ökar. Däremot bor vi 
väldigt bra, många känner säkert till ”FIKET” i 
Hed. Vi bor i det gamla Konsumhuset, så vi har 
en bra lokal att vara i och stora ytor för kunder att parkera 
på. Vår största försäljning går via postorder, kunder som 
beställer lampor via vår hemsida. Vi skickar lampor varje 
dag, och har även börjat få kunder från andra länder vilket är 
jätteroligt. Vi har en fantasktisk lantbrevbäring som varje dag 
tar med de ordrar vi ska skicka. Stora delar av året är vi på 
resande fot med vår husbil och säljer lampor direkt från den 
och vi besöker de återförsäljare som vi har. 

Vad är på gång just nu?  Vi kommer att ställa ut på Nordens 
största campingmässa i Jönköping i höst. Aktuellt hela tiden 
är att utveckla sortimentet, ha bra kontakter med leverantö-
rer och hålla en bra standard på våra lampor.

Hur kan man komma i kontakt med er?  Det lättaste är via 
vår hemsida www.LEDKUNGEN.se annars kan man maila 
till info@ledkungen.se eller ringa 070-551 11 85. Via hem-
sidan kan man följa oss via GPS när vi är ute och säljer från 
husbilen. Du är välkommen att besöka oss i Bernshammar, 
bara slå en signal först!  

Företagsnamn: Restaurang & Pub Station 

Hur länge har ni funnits? I två år (vi tog över Stationen våren 
2010).

Vad har ni för affärsidé? Vi vill erbjuda mat och underhåll-
ning i hjärtat av Skinnskatteberg, med gemenskapen i fokus.

Hur kom ni på den här affärsidén? Vi startade Amore för 
några år sedan och uppmärksammade redan då behovet av 
en samlingsplats för Skinnsbergarna. Lokalen var dock inte 
anpassad för den verksamhet vi hade i tankarna, därför tog 
vi oss an Stationen när vi fick erbjudandet. Vi alla tyckte att 
lokalen och läget var det bästa för att fånga just det lilla extra 
som behövdes för att vi skulle lyckas med vår idé. 

Vilka är ni som arbetar i företaget? Vi är ett familjeföretag 
som har sysslat med den här typen av verksamhet i över 15 år. 
Vår kock har dessutom mer än 25 års erfarenhet av matlag-
ning. Vår arbetsstyrka består av åtta personer varav tre arbetar 
på heltid.  

Vad kan ni erbjuda? Vi erbjuder lunchbuffé varje vardag. Efter 
maj månad expanderar vi verksamheten och har öppet på 
eftermiddagarna och erbjuder då ”afterwork” med italiensk 
pizza och möjlighet att kolla på sportsändningar eller kasta 
dart! På fredagar och lördagar har vi nattöppet till 01:00, den 
28/7spelar ”The Pitastro” upp sitt nya album live hos oss!

Hur är det att bo och verka i Skinnskattebergs kommun: Vi 
tycker att kvalitet avspeglas på flera områden, inte bara vid 
matlagning och sortiment av råvaror, utan även vid kundkon-
takt. För oss är det positivt att verka på en liten ort eftersom 
vi kan upprätthålla en mer personlig relation till våra kunder 
vilket möjliggör det kvalitativa arbetsätt som vi strävar efter. 
Vi ser vårt arbete som ett samarbete mellan oss och invånarna, 
varför vi gillar när även vi blir positivt bemötta.

Vad vill du hälsa dina kunder? Vi skulle vilja uppmuntra alla 
invånare att smaka på vår mat, vi håller en hög standard till 
rimligt pris. Vi rekommenderar även ett besök en fredag eller 
lördag kväll. Man behöver ju inte åka långt längre om man vill, 
dansa, träffa nya människor eller ha kul med sina vänner!

Hur kan man komma i kontakt med er? Vi har en hem-
sida som vi uppdaterar dagligen med kommande händelser 
som exempelvis livemusik. Man kan även se veckans lunch, 
vimmelbilder samt kontakta oss. Besök oss gärna på www.
restaurangstation.se! Självklart kan man även ringa oss på 
0222-29800 eller maila till stationen@live.com 
 
Rockabillykväll där bandet ”Cripplebilly Headlights” spelade live på Stationen. Bilden är tagen i den K-
märkta undre delen av restaurangen, där matservering samt livespelningar är i fokus. Foto: Roro Beydoun 

Ny artikelserie om entreprenörer i Skinnskattebergs kommun

Vill du också berätta om din verksamhet och om hur det är att verka i Skinnskatteberg? Kontakta redaktionen
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Kaksikielisyys käytännössä  
-teemapäivät Västmanlandin läänissä:

Tvåspråkighet i praktiken 
-temadagar i Västmanlands län

Suomalainen perhepäivä Skantzöbadetilla

Tervetuloa koko perhe Hallstahammarin Skantzöbadettiin 
viettämään perhepäivää. 
 
Ohjelmassa on köydenvetoa, musiikkiarvauskisa, tikanheitto-
kisa, pussinheittokisa, jalkapallokisa (lapset vastaan aikuiset), 
lapsille ongintaa, arvauskilpailu, hevosenkengän heittokisa ja 
ruokamaistiaisia.  

Makkaran, pullan ja kahvin myynti. Ilmainen mehu lapsille. 

     Finsk familjedag på Skantzöbadet
 

Välkommen hela familjen till Skantzöbadet i Hallstahammar för 
firande av familjedag.
 
Programmet består av dragkamp, musikgissning, pilkastning, kast 
av påse, fotbollsmatch (barn mot vuxna), fiskdamm för barn, giss-
ningstävling, kast av hästsko och provsmakning av finska 
delikatesser.   

Försäljning av korv, bulle och kaffe. Gratis saft till barnen.

Kaksikielisyys käytännössä 
-teemapäivät Västmanlandin läänissä:

Tvåspråkighet i praktiken
-tema-dagar i Västmanland:

Perheretki Finnstigeniin 19/5      Familjeutflykt till Finnstigen 19/5

Anne Alamaa 
tfn 0221-251 27

Jenni Tahkokorpi
tfn 0222-450 44

Marianne Kiiskilä 
tfn 0220-240 02

Mirjaliisa Lukkarinen Kvist 
tfn 0220-392 10

Perheretki Finnstigenin historialliseen ulkoilmamuseoon.
Saamme opastetun kiertueen, maistamme perinteisiä ruokalajeja 
ja katsomme teatterinäytelmän suomalaismetsien juhannusjuhlasta 
1800-luvulla.

Hintaan 150 kr/aikuinen 0 kr/lapsi, sisäältyy linja-autokuljetus ja kevyt 
lounas. Ilmoittautumiset viimeistään 2. toukokuuta 2012 kuntasi 
tiedottajalle. Huom! Paikkoja on rajoitetusti. 

Linja-auto lähtee Köpingistä noin klo. 08.00 ja jatkaa sieltä Hallstahammariin, 
Surahammariin ja Skinnskattebergiin. Takaisintulo noin kello 18.00. 
Tarkan aikataulun ilmoitamme lähempänä lähtöpäivää. 

Familjeutflykt med historiska förtecken: Vi åker på familjeutflykt till fri-
luftsmuseet Finnstigen. Vi får en guidad tur, får smaka på traditionella
maträtter och får se en teaterpjäs om hur man firade midsommar i Finn-
skogen på 1800-talet.

I priset, 150 kr/vuxen 0 kr/barn, ingår bussanslutning och en lätt 
lunch. Anmälan senast 2. maj 2012 till informatören i din kommun.  
Obs! Begränsat antal platser. 

Bussen avgår från Köping ca. klockan 08.00, och den går via Hallstahammar, 
Surahammar och Skinnskatteberg. Tillbaka är vi ca klockan 18.00. 
Exakta tider meddelas närmare avresa.
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Söndag 6 maj kl 18.00  Film, barntillåten, se www.kulturhusetkorpen.se
    Arrangör: Skinnskattebergs filmförening

Onsdag 9 maj kl 19.30  Film, från 15 år, se www.kulturhusetkorpen.se
    Arrangör: Skinnskattebergs filmförening

Söndag 13 maj kl 18.00 Film, barntillåten, se www.kulturhusetkorpen.se
    Arrangör: Skinnskattebergs filmförening

Torsdag 24 maj kl 18.30 Kulturkväll med Kulturskolan Korpens elever
    Teatrar, solister och orkester varvas till en kulturkompott.
    Arr: Kulturskolan Korpen Fri entré! Välkomna!

Torsdag 31 maj kl 18.30 Kulturkväll med elever från Klockarbergsskolan
    Stråkklassen från årskurs 2 och blåsklassen från årskurs 3
    på Klockarbergsskolan, framför melodier under ledning av sina lärare   
    från Kulturskolan.
    Arr: Kulturskolan Korpen Fri entré! Välkomna!

Konserttips
Söndag 13 maj kl 16.00 Konsert på Galleri Astley, Uttersberg. 
    Lennart Ögren, baryton, Julia Ögren, sopran och Bengt Lindvall, piano.   
    Mozart, Verdi, Schubert och Wagner. Arr: Skinnskattebergs Kammarmusik 
    förening. Entré 140 .- Medlemmar KKGA och SKMF 80.-

Det händer på Kulturhuset Korpen i maj 2012

Invigning
Skinnskattebergs hälsospår

Söndag 13 maj kl 15
inviger kommunfullmäktiges ordförande, Seija Ojala, kommunens 
hälsospår vid båthamnen i Nedre Vättern. 
Hälsospåret går utefter sjön och där kan man ta tempen på sin egen 
kondition och få hjälp att förbättra den. Personal från Landstingets 
hälsocenter delar med sig av sina erfarenheter av hur man kan bli en 
friskare och sundare person med hjälp av Hälsospåret. 
Med vid invigningen finns också sektorschefen för kultur och fritid, 
Staffan Bergman, kultur- och fritidsassistent Anna-Lena Pligg samt 
ledamöterna i kommunens livsstilsgrupp Lennart Engbom, Ragnar 
Eriksson och Siren Fosstveit.
Välkommen!

Fikaservering•	
Utlottning av  •	

  nyckelkoder
Information •	
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Valitut palat suomeksi

(kort sammanfattning på finska)

Första maj firande i Skinnskatteberg
Vid stationshuset med start kl. 11.30

Huvudtalare Riksdagsman Sven Erik Österberg

Övriga talare 
Kommunalrådet Lars Andersson 

SSU Chatarina Ståhl 
Arbetarkommuns Ordf. Tony Bölja 

Vänsterpartiet Fredrik Skog

Övrig medverkan  
Teatermaskinen Riddarhyttan 

Vissång och musik med Emanuel Söderberg & Håkan Johansson

Arrangör  
Socialdemokraterna 

IF Metall 
Kommunal 

Vänsterpartiet

VARMT VÄLKOMNA!

Kunnanhallitus on käsitellyt vuoden 2011 
tilinpäätöksen. Tilinpäätös on 8,7 miljoonaa 
kruunua ylijäämäinen, joten kunnan talous 
on vakaalla pohjalla. Kunnanhallitus aset-
ti myös alustavat tulo- ja menoarvioraamit 
vuodelle 2013: 197,5 miljoonaa kruunua. 

Hallitus päätti kokouksessaan myös nykyi-
sen poliitikkorekisterin poistamisesta kunnan 
kotisivuilta. Sen tilalle laaditaan uusi sivusto, 
josta käy ilmi kunnallispoliitikkojen yhteystie-
dot, luottamustehtävät jne.

Kunnan pitkäaikainen tekniikan ja huollon 
puolen päällikkö, Bengt-Åke Andersson, jää 
eläkkeelle huhti-toukokuun vaihteessa. Hä-
nen seuraajansa on Arne Hjorth, joka on 
myös kunnanarkkitehti.

Uutena henkilöstöpäällikkönä on aloittanut 
Linda Ahlsén. Hän on aiemmin työskennellyt 
mm. henkilöstöpäällikkönä Saab Oy:llä Ar-
bogassa. Hän on kotoisin Riddarhyttanista. 
Nykyisin hän asuu Hallstahammarissa. 

Kuntalaiset voivat saada maksutonta vel-

ka- ja kuluttajaneuvontaa Eva Anderbergiltä. 
Hän on tavattavissa kirjastossa tiistaisin klo 
9.00–11.00 ja keskiviikkoisin klo 9.00–10.00. 
Hänelle voi tuolloin myös soittaa, puh. 070–
201 48 03. Huom! Eva ei ole tavoitettavissa 
15.5, 29.5 eikä 30.5.

Skinnskattebergin kunta on saanut uuden 
puhtaanapitojärjestyksen, joka sisältää jä-
tehuoltoa koskevat kunnalliset määräykset. 
Lisätietoja saa osoitteesta <www.skinnskat-
teberg.se/miljoe/avfallshanteringsopor>, tai 
suomeksi numerosta 0222–451 35.

Esikoulutoimintamme on saanut tunnustusta 
hyvistä tuloksistaan ja yhteistyöhengestään: 
esikoulun edustajat kutsuttiin maaliskuun 
lopulla pitämään esitelmä esikoulutoimintam-
me menestystekijöistä alan merkittävimpään 
ruotsalaiskonferenssiin.

Klockarbergin koululla on avoimet ovet la 
2.6. klo 9–12. Paikalle voi mennä seuraa-
maan opetusta, esittämään kysymyksiä sekä 
kahvittelemaan. 
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Socialdemokraterna
Vår målsättning är att bibehålla Skinnskatteberg 

som egen kommun. Med hög kvalité, bra boende, 
Skola och Omsorg, samt verka för att Skinnskat-

teberg ska bli en Tillväxtkommun

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

Du är välkommen att höra av dig.

Vi svarar på dina frågor:

Tony Bölja: 0222-109 04, 073-0761043,  
mail t.c.b@telia.com
Lars Andersson: 0222-132 13, 076-7857924,  
mail lars.andersson@riddarhyttan.nu
Stig Johansson: 0222-321 27, 070-5781396,  
mail stig.johansson@telia.com
Tommy Sunvisson: 0222-415 13, 070-
2483140, mail tommyson@hotmail.com

Välkommen till våra Medlems-
möten/Medborgarmöten 

Måndag den 14 maj
 Länets Socialdemokratiska 

Riksdagsledamöter kommer på besök 
till Skinnskatteberg. Mellan kl. 16-17 
finns de vid Coop Konsum. Passa på 

ställ frågor eller ha en dialog. 
Välkommen!

Onsdagen den 23 maj
 Arbetarkommuns Medlemsmöte 
kl. 18.30, Allaktivitetshuset Sture. 

Välkommen!
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På gång Hälsocenter
Ditt stöd till förbättrad hälsa

Aktivitetskalender

På gång Hälsocenter
Ditt stöd till förbättrad hälsa

Aktivitetskalender

Bergslagssjukhuset entrén Öppettider Fagersta
737 81 Fagersta mån 10-16, tis 10-15
0223-473 64 ons 8-11.30, tors 10-15
halsocenter.fagersta@ltv.se. (lunch 11.30-12.15)
www.1177.se ons 13-16 Skinnskattebergs

vårdcentral
tors 13-16 Norbergs
vårdcentral

Maj
 
Hälsocenter 
Nu finns Hälsocenter även på vårdcentralen i 
Skinnskatteberg. Vi finns på plats klockan 13.00-
16.00 följande onsdagar i maj, 9/5, 16/5 och 30/5. 
Öppet hus lördagen den 12/5, 10.00-14.00. Kom 
och prova på kroppssammansättningsvågen.
Invigning av Hälsospåret
Söndagen den 13/5 vid 15.00 är Hälsocenter 
med och inviger Hälsospåret. 
Aktivitetskväll vid Eskiln
23/5, 18.00-20.00. Kom och prova hälsospåret 
och styrkespåret.
Prova på Kroppssammansättningsvågen som 
visar vikt, BMI,visceralt fett, andel muskelmassa 
och kroppsfett (i %).
Boka in ett avgiftsfritt Hälsosamtal. Utifrån 
dina behov vägleder vi dig inom ämnen som kost, 
motion och stress.
Föreläsningar till grupper om kost, stress, mo-
tion, tobak och sömn mm.
Kom i Form en aktivitet på 10 tillfällen för dig 
som vill jobba med förändringar kring kost och 
motion för att höja livskvalitén. 
Självhjälpsgrupper - Självkänsla - att duga. På 
väg tillbaka till arbete. Att kämpa med övervikt. Att 
leva med ständig smärta. tel. 073-35 40 135
* =Kostnadsbelagda aktiviteter
Mindfulness* medveten närvaro i nuet. Ny grupp 
startar i Fagersta den 4/9, 17.00.
Tobaksslutarstöd* Du kan få hjälp att sluta med 
tobak via grupp- eller enskilt stöd. Frikort gäller.  

Ring/maila eller kom in för anmälan till aktivi-
teter eller hälsosamtal

 

 
 
 

Tillsammans kan vi 
skapa ett bättre 
Skinnskatteberg! 

 

 

Om demokratin ska leva, måste 

många delta och ta ansvar. Gör 

slag i saken och hör av Dig! 

 

VÄLKOMMEN TILL VÅRT 
MÅNADSMÖTE 

 
 

Den 14/5 kl. 19.00 
i S:t Davidsgården 

 

& 
 

VÄLKOMMEN TILL VÅR 
STUDIECIRKEL    

”POLITIK I PRAKTIKEN” 
 

Anmäl dig till 
carina.sandor@folkpartiet.se 
Du behöver inte vara medlem                

för att delta.  
 
 

Den 28/5 kl. 19.00                  
i S:t Davidsgården 

 

 

Kontakta gärna någon av oss 
 

carina.sandor@folkpartiet.se 

janne.lejon@telia.com eller 

vanja.leneklint@tele2.se 

 
www.folkpartiet.se/skinnskatteberg 

www.alliansforskinnskatteberg.se 

www.carinasandor.se/blogg 
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Personalförändringar vid Folktandvården Skinnskatteberg 
Personalförändringar

Med ålderns rätt lämnar övertandsköterska Mona Alm och tandläkare Christina Mallmin oss den 
1 maj efter mer än 36 år vid Folktandvården Skinnskatteberg. Det har varit en ovärderlig och unik 
tillgång att ha den kontinuiteten under så lång tid. Mona och Christina har kraftfullt medverkat till 
att utveckla tandvården i Skinnskatteberg till vad den är idag.

Fortsättningsvis kommer personalen bestå av tandhygienist Bernice Frisk, tandlä-
kare Johan Mallmin och tandsköterskorna Katarina Nilsson och Elisabeth Werner.

Alla klinikens kallelsepatienter kommer fortsättningsvis att kallas antingen till tandhygienist eller 
tandläkare. Eftersom vi kommer att arbeta med s.k. teamtandvård kommer samarbetet tandhy-
gienst–tandläkare vara väldigt nära så inga patienter ska behöva känna att tandvården försämras. 
Däremot kan hända att vi inte hinner kalla på utlovad tid.

Välkommen till oss på Folktandvården Skinnskatteberg

MARKISER!

Dags att kolla dina solskydd 

Säljer även persienner, rullgardiner, rolliner 
Utför även tygbyten av markiser.

Skinnskattebergs solskydd
Hagstuvägen 12

0222 - 100 90, 070 - 621 87 65

När solen skiner som mest  
är markisen som bäst!

Kallar till 
Bostadsmöte den 5 maj 2012 kl. 18.30 för de hy-
resgäster som bor hos privata Hyresvärdarna. 
Välkommen till vår nya lokal, Centralvägen 5

Styrelsen

Kallar till
Bostadsmöte den 21 maj 2012 kl. 18.30 för de 
hyresgäster som bor i kommunens lägenheter. 
Välkommen till vår nya lokal, Centralvägen 5

Styrelsen
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  Svenska kyrkans kalendarium Maj 2012                                       
  Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling           

 
 
Må 30/4 kl.20.30        Valborg i Hed. Elden tänds. Aftonbön kl 20.45.  
                       Hans Eric Johansson. Hedkören. 
Sö 6/5 kl.11.00        Söndags mässa i Skinnsk.bergs kyrka. Marie Blommé. Kyrkcafé. 

                       Kyrksöndag för Hemgården. 
   Må 7/5 kl.14.00        Heds kyrkliga syförening i Hedgården.     

Ti 8/5 kl.12-14        Heds kyrkl.syförening serverar soppa i Hedgården till självkostn.pris. 
On 9/5 kl.13.00        Korsdrag i S:t Davidsgården. Att bli gammal i dagens samhälle. 
                       Claes-Bertil Ytterberg, biskop emeritus. 
Sö 13/5 kl.11.00 Söndags mässa i Skinnskattebergs kyrka. Mari Jansson. Kyrkcafé. 
Ti 15/5 kl.16.00 Vardags mässa i Skinnskattebergs kyrka. Mari Jansson. 
To 17/5 kl.11.00 Gudstjänst i Heds kyrka. Heléne Leijon. Hedkören. Kyrkkaffe. 
Sö 20/5 kl.11.00 Mässa i vår tid. Mari Jansson. Kyrkcafé och release av Mias bok.  
   Dikter av och med Mia Ström. 
On 23/5 kl.14-16 Pastors exp. i Gunnilbo kyrka. Prat om kyrkogård och kyrka. 
To  24/5 kl.10.30 Andakt på Klockarbergsgården. Marie Blommé. 
To  24/5 kl.14-16 Pastors exp. i Heds kyrka. Prat om kyrkogård och kyrka. 
Sö  27/4 kl.11.00 Konfirmations mässa i Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé och 
   Hans Eric Johansson. 
Sö  27/4 kl.16.00 Puccini ”Messa di Gloria” i Skinnskattebergs kyrka. Bergslagens 
   kammarsymfoniker. Oratoriekör. Alexander Niklasson, tenor. 
   Lennart Ögren, baryton. Martin Dieden, dirigent. 
To 31/5 kl.14.00 Andakt på Hemgården. Marie Blommé. 
..…….…………………………………………………………………………………………………………  
        

  
 
              
 
        
 
       
     

 
 
 

 
 
 

 
                                             
 
 
 
 
 
 
 

            
              

             

 

Skinnskatteberg med Hed  
och Gunnilbo församling 
Kyrkvägen 3, 739 31 Skinnskatteberg 
Skinnskatteberg.pastorat@svenskakyrkan.se 
www.svenskakyrkan.se/skinnskatteberg 
Expedition vard.10 -12………0222-336 36 
Kyrkoherde…………………  0222-336 32 
Komminister…………………0222-336 30 
Komminister…………………0222-336 33  
Kyrkogårdsärenden………… 0222 -336 39 
 

Månadens psalm  749   
 
1 Så går jag nu till vila trygg 
som fågeln i sitt näste, ty Du, 
min Gud, som är mitt skydd, 
Du är min vän den bäste. 
 
2 Hav tack för dagen ljus och klar, 
för Glädjen jag fått åter! 
Hjälp alla dem, som illa far, 
och trösta dem som gråter! 
 
3 Bevara så, o, gode Gud, 
mig själv och mina kära, 
och hjälp mig hålla Dina bud 
och leva till Din ära! 
 

  Sopplunch tisdag 8 maj kl 12-14 
   Heds kyrkliga syförening serverar 
   soppa med bröd, kaffe och kaka 
   till självkostnadspris i Hedgården. 
 
   Behöver någon skjuts, ring: 
   Bengt  0222-320 90 
   Erik      0222-300 75 

   Per-Olov 0222-320 39          Välkomna ! 
 

 

Kungörelse 
Kyrkofullmäktige 
sammanträder 
onsdag 23 maj kl.19.00 
i S:t Davidsgården. 
Ärenden enligt utsänd 
föredragningslista. 
Handlingar finns 
tillgängliga på pastors 
exp. 
Allmänheten välkomnas. 
Gösta Gustafsson, ordf. 

 

 
Maj är den falnande glödbädden efter valborgsmässoelden. Det som var har 
haft sin tid. Något nytt står för dörren. Maj är vårsolen, som lockar fram 
vitsippor och gullvivor. Maj är också något före. Ibland med snöskyar och 
regn. Och så sådden på åkrarna. Hoppet som spirar. Och äppelträden som 
blommar. Finns det tid att sitta där en stund under trädet och njuta av livet? 
Eller på balkongen? Eller på stenen i skogen? Ta vara på livet. 
Möjligheten. Gåvan. Sommaren! 
Livet är ibland så självklart för oss men vi bär också med oss erfarenheten 
att det är skört.   
 ”Den sommar som av nåd jag får” skriver en psalmförfattare. 
Vi flaggar för Första maj och Pingst. Vi firar Mors dag och EU-dagen. Vi 
tillhör ett sammanhang. Också vi, vår kommun och vår församling. 
Urban, Vilhelmina och Beda. ”De skola sommaren leda”. 
Välkommen till oss, sköna Maj, sommaren-bäst före! 
 
Så en tillönskan om en God Maj till Er med hälsningen från den gamla 
dalafäboden  ”Må Gud spira över er”, 
                                       
 Hans Eric Johansson 
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Ungdomsledare?
SSK behöver fler 
ledare då klubben 
växer på ungdoms-
sidan! 
Är du intresserad, 
kontakta Stefan Pistol 
070-265 48 86 eller 
Peter Ja-
kobsson 
070-566 
83 73

Läs mer om kursutbudet på vår hemsida: 
www.nvu.se/vux
 

För att boka tid, kontakta någon av våra  
studievägledare: 
Martina Carlsten:   0223-443 76  
Margaretha Nylander:  0223-291 64
Torsdagar i Skinnskatteberg 
 

För övriga frågor:
Gunnel Johansson:  0223-291 81 
Suzanne H-Jonsson:  0223-443 72 
NVU:s växel:  0223-443 00

Studera inom  
vuxenutbildningen

under hösten?

Sista ansökan  4 juni !

Drop-in vägledning  
9/5 kl. 16.00-20.00 på Lärcenter i Fagersta 
23/5 kl. 16.00-20.00 på Lärcenter i Norberg

 Försäljning av färg, tapeter 
       och måleritillbehör

Öppettider: måndag-fredag kl.16.00 -18.00
Bergstigen 2, Skinnskatteberg

  eller ring vid behov tel: 070-5926386

Begränsat sortiment, 
men allting kan beställas.
Endast kontant betalning!

Välkommen!

Föreläsning Pax Bonus på  
Biblioteket i Skinnskatteberg

Torsdagen den 10 maj  
kl 19:00-21:00

Pax Status: 
Lagen om kvinnofrid stiftades av 

Birger Jarl på 1250-talet
Fyra kvinnor kommer att föreläsa under 
rubriken Duktig flicka – sanning eller konsekvens.

• Lena Birgersdotter representant för RSMH- 
Riksförbundet för  social och mental hälsa kom-
mer att tala om psykisk ohälsa.

• Agneta Göhle fd chef på Arbetsförmedlingen i 
Köping och Västerås berättar om utmattningsde-
pression.

• Ann Johansson, socionom och fd chef på 
behandlingshem talar om överviktsproblematik 
och de nu så aktuella magsäcks-operationerna.

• Ewa Janheim, somatisk-och psykiatrisk sjuk-
sköterska talar om att drabbas av tumörsjukdom.

De här föreläsarna har kunskaper om och egna erfa-
renheter av de olika sjukdomarna som belyses. 


