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Kommunstyrelsen
den 16 maj 2017  
kl 08.30 i Stora  
sammanträdesrummet,  
kommunhuset 

Välkommen till
Kommunfullmäktige
den 5 juni april 2017  
kl 18.00 i Sessionssalen,  
kommunhuset 
 
Dagordning annonseras 
på www.skinnskatteberg.se

Kulturriket i Bergslagen

Aktuellt för Skinnskattebergs kommun 
- Årgång 32 Nr 5, maj 2017

Skinnskattebergs kommun  
på Facebook
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Matsedel vecka 18-22
Klockarbergsskolan 
Vecka 18. 1/5-7/5 
Måndag: Lediga 
Tisdag: Oxjärpar provencal tomatsås & ris. 
Onsdag: Fiskgratäng & potatismos. 
Torsdag: Soppa & pannkaka. 
Fredag: Kycklingfilé ugnstekt potatis & vitlökssås. 
Vecka 19. 8/5-14/5 
Måndag: Korv i ugn & potatismos.  
Tisdag: Hemlagad färslåda sås grönsaker & potatis 
Onsdag: Stekt fisk pikantsås & potatis.  
Torsdag: Spaghetti & köttfärssås. 
Fredag: Chicky bits sötsur sås & ris. 
Vecka 20. 15/5-21/5 
Måndag: Köttgryta & potatis. 
Tisdag: Ekologiska köttbullar sås grönsaker & potatis.  
Onsdag: Fiskburgare med bröd remouladsås & potatismos.  
Torsdag: Köttfärssoppa & Ugns-Pannkaka 
Fredag: Korv stroganoff & ris. 
Vecka 21. 22/5-28/5 
Måndag: Biff stroganoff & ris.  
Tisdag: Hemlagad färs biff sås grönsaker & potatis.  
Onsdag: Fiskgratäng & hemlagat potatismos.  
Torsdag: Lediga 
Fredag: Lovdag 
Vecka 22. 29/5-5-6/6 
Måndag: Kycklingpytt. 
Tisdag: Köttbullar sås grönsaker & potatis. 
Onsdag: Stekt fisk pikantsås & potatis. 
Torsdag: Makaronigratäng. (köttfärs) 
Fredag: Pasta sallad & baguette.

0222:ans redaktion: 
Malin Friback och Gabriel Andersson 
 
Adress:  0222:an, Box 101 
  739 22 Skinnskatteberg 
tfn:  0222 - 451 39 
  0222 - 450 47 
e-post:   0222@skinnskatteberg.se

Ansvarig utgivare:   Kommunchef Nima Poushin

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  
Nya annonspriser från 1 januari 2017

  Företag Föreningar 
Halvsida            2160:- 720:-  
Kvartssida         1140:- 420:-  
1/8-dels sida  720:-  300:- 

Format (höjd x bredd) 
Helsida: 233x165  Halvsida, stående: 233x80    
Halvsida, liggande: 113x165  Kvartssida: 113x80

Nya företag / föreningar får en annons (storlek beroende på  
utrymme) gratis i samband med starten.

Nästa manusstopp - den 12 maj 
Nästa utdelningsdag - den 1 juni 

Låt stå!

Öppettider 
kommunhuset 
 
Måndag-Torsdag
Maanantai-Torstai
kl. 08:00-12:00, 13:00-16:00
klo. 08:00-12:00, 13:00-16:00 
Fredag
Perjantai
kl. 08:00-12:00
klo. 08:00-12:00 
 
Lunchstängt: 12:00-13:00
Lounas: 12:00-13:00 

Postadress
Postiosoite
Skinnskattebergs kommun 
Box 101 
739 22 Skinnskatteberg 
 
Besöksadress 
Käyntiosoite 
Kyrkvägen 7

Växel/Vaihde 0222 - 450 00 
Fax/Faksi 0222 - 450 90 
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Kommunalrådet har ordet

Carina Sándor (L)
Kommunalråd

Det är nästan svårt att förstå, att det händer 
här i Sverige. Vi ser det på tv, på nätet, hör 
det i radio och läser om det i tidningarna. 
Informationen om krig och våld förmedlas i 
princip varje dag. Plötsligt händer det i Stock-
holm, den 7 april. Det är inte första gången, 
men likväl tas nyheten emot med bestörtning, 
en terrorattack i vår vackra huvudstad. Genast 
tar vi kontakt med våra nära och kära, för att 
höra deras röst och få veta att de är okej. Där-
efter kommer sorgen och empatin för de som 
blivit drabbade och man ställer sig frågan 
Varför?
Vi har alla våra sätt att reagera på och han-
tera en krissituation. I samhället arbetas det 
mycket med att i samverkan bygga upp en 
krisberedskap. Allt för att gemensamt före-
bygga, skapa en samlad lägesbild och hantera 
en samhällsstörning så bra som möjligt. 
Även i Västmanland har vi en överenskom-
men samverkan på regional nivå före, under 
och efter en samhällsstörning. Länsstyrelsen 
är samordnare. Övriga parter som ingår är 
länets kommuner, räddningstjänsten, Region 
Västmanland, Polismyndigheten, SOS Alarm 
Sverige AB, Sveriges Radio Västmanland och 
Försvarsmakten. Om behov finns, kan även 
andra aktörer ingå. 
Parterna har därefter sin organisation för han-
tering av en eventuell kris. Till exempel har 
varje kommun en krisledningsnämnd, under 
ledning av kommunstyrelsens ordförande, 
samt en krisledningsgrupp, bestående av le-
dande tjänstemän som operativt leder arbetet. 
Kommunerna har även en beredskapssamord-
nare, en tjänsteman som arbetar med förebyg-
gande åtgärder, övningar, utbildning och tar 
fram risk- och sårbarhetsanalyser. 

I Skinnskatteberg har vi även ”tjänsteman i 
beredskap”, en tjänsteman som är tillgänglig 
dygnet runt, i händelse av kris. Alla kommu-
ner har också en POSOM-grupp, ”Psykiskt 
och socialt omhändertagande vid stora olyckor 
och katastrofer”.
Den 7 april sattes krisledningen igång av läns-
styrelsen. Liksom övriga i samverkansgruppen 
involverades även Skinnskatteberg. Kontinu-
erligt hölls informationsmöten med uppda-
teringar och lägesbeskrivning. Detta för att 
avgöra om ytterligare åtgärder behövde vidtas, 
till exempel om någon av de drabbade skulle 
ha varit från Skinnskatteberg. Vi behövde inte 
vidta ytterligare åtgärder och vår bedömning 
är att krisberedskapen den 7 april fungerade 
väldigt väl, både i Skinnskatteberg och i Väst-
manland. Händelsen sätter ändå sina spår, vi 
påverkas alla, på ett eller annat sätt.  
Avslutningsvis ett tips. Vecka 19 är det premi-
är för MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap) krisberedskapsvecka, med 
fokus på vad människor själva kan göra och 
bidra med vid allvarliga samhällsstörningar. 
Under veckan kommer kommunen lägga ut 
information och tips på bl.a. kommunens Fa-
cebooksida, biblioteket, skolan och i receptio-
nen. Du kan också boka en träff med vår nye 
beredskapssamordnare 
och överlevnadsinstruktör 
Andreas Ahlsén.
Med varma hälsningar,
Carina Sándor
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Information
Kulturriket i Bergslagen

Stacken
Familjecentral 
 
En mötesplats för föräldrar och barn, 
0–6 år. Här kan barnen leka, sjunga 
och måla, och föräldrar ges möjlighet 
att träffa andra småbarnsföräldrar. 
Kaffe, te och mjölk till barnen finns till 
självkostnadspris. I övrigt får du ta med 
det som passar till dig och ditt barn.

Öppet: Tis, tors: 9.30 - 16.00, tfn. 0222-450 55
Stacken finns i vårdcentralbyggnaden intill BVC

Krisberedskap
”Krisberedskapsveckan 

8-15 maj”,  
 

”Följ oss på Facebook, 
där kommer du få tips 
och råd om hur du för-
bereder dig för en kris”

Vi planterar frön.
Ta gärna med en kruka om du har.

Tisdag 2 maj
Vi bakar bröd på fm

Sagostund 
Tisdag 23 maj 14.00
Isabelle berättar Pija Lindebaums saga
”Säger hunden”

Vill du ha hjälp att göra en budget och att 
följa upp den?
Vill du veta om du kan få skuldsanering?

Jag hjälper dig gärna.
Ring kommunens budget och  
skuldrådgivare.
Tisdagar 9.00-11.00  
0222 - 45198

Kulturriket i Bergslagen

Får du inte pengarna 
       att räcka?

Få 0222:an i    
brevlådan året om!

Du som inte bor i Skinnskatteberg kan för 
bara 120:- prenumerera på 0222:an ett helt 
år.

Maila eller ring till redaktionen och uppge 
din adress. 

Välkommen som prenumerant!

    /Redaktionen
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Torghändelse
5 maj 2017 kl. 18:00

Öppningstal
•	 Musik och sång
•	 Seniordans
•	 Folkmusik av Mälardalens Spelmän
•	 Sång kör
•	 Dansmusik

Det bjuds på grillkorv
Välkomna!

Arr:	Skinnskattebergs	finska	förening	”piggelinarna”

Toritapahtuma
5 toukokuu 2017 klo. 18:00

Avaussanat
•	 Musiikkia ja laulua
•	 Senioritanssia
•	 Kansanmusiikkia Mälarin Pelimannit
•	 Laulu ryhmä
•	 Tanssi	musikkia	”kylänpojat”

Tarjolla krilli makkaroita
Tervetuloa!

Skinnskattebergs	suomi	seura	”pirteät”

SoumiFinland
100ÅR
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Polisen i lokalpolisområde 
Norra Västmanland genom  
kommunpolis Eva Lindberg.   

Polisen Informerar

Den här månadens rader från polisen känns 
annorlunda att skriva.
Efter helgens terrorattack i Stockholm har 
även vår världsbild förändrats på samma sätt 
som flera länder före oss. 
Men som många redan sagt, vi måste fortsätta 
leva idag som vi gjorde innan fredageftermid-
dag 7 april, för våldet ska inte vinna. Det är 
idag ännu viktigare att vi tar hand om och 
tänker på varandra.

Framför oss har vi en påskhelg där vi förhopp-
ningsvis får möjlighet till umgänge med nära 
och kära.  Två veckor senare är det äntligen 
dags att hälsa våren välkommen. I skrivande 
stund känns det som att våren kommit av sig 
lite granna. Men april är april varje år, med 
ömsom sol och ömsom snöblandat regn.

Den månad som passerat sedan förra numret 
skrevs har varit förhållandevis lugn.
Polispatrull har haft trafikkontroller runt om i 
kommunen under olika tider på dygnet vilket 
renderat i några trafikbrott.
Köping och Hallstahammar har under helgen 
7-9 april haft en del villainbrott. Drabbade vil-
lor har legat i anslutning till E18.
I kommunen har det rapporterats in ett inbrott 
i en loge och ett förråd.
Försvåra för tjuven genom att alltid hålla yt-
terdörr och bil låst.

Frågor kommer med jämna mellanrum gällan-
de lösspringande hundar och vad som gäller 
för hundägaren.
Enligt lokala ordningsstadgan i Skinnskatte-
bergs kommun gäller följande:

Hundar
§ 10
Hundens ägare, den som tagit emot en hund 
för underhåll eller nyttjande eller den som 
endast tillfälligt vårdar en hund, är skyldig att 
följa bestämmelserna i 11 §. Det som sägs i 
denna
paragraf gäller inte för ledarhund för synska-
dad person eller för polishund i tjänst.
§ 11
Hundar ska hållas kopplade på offentliga 
platser. Tikar ska under löptid hållas kopp-
lade inom hela kommunen, dock inte inom 
inhägnade områden. Hundar får inte vistas på 
begravningsplatser, ej heller på särskilt anord-
nade offentliga badplatser och lekplatser.

Föroreningar efter hundar skall plockas upp. 
Tänk på att många är hundrädda så för al-
las bästa se till att hunden är kopplad när du 
möter någon oavsett det är en offentlig plats 
eller inte.
Under perioden 1 mars-20 augusti ska hunden 
vara kopplad i skogen.

Tisdagar mellan 10-14 är jag i Skinnskatte-
berg. Du kan besöka mig på poliskontoret som 
är i kommunhuset. Vill du ringa i stället så nås 
jag på 010-5675394.

Polisen i Lokalpolisområde Norra Västman-
land genom kommunpolis Eva Lindberg.
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Polisen i lokalpolisområde 
Norra Västmanland genom  
kommunpolis Eva Lindberg.   

Bredband

Byggstarten för fiberprojektet i Baggbron-
Riddarhyttan kommer allt närmare. Även 
Skinnskattebergs centralort och projektet 
Färna-Gunnilbo-Stjärnvik/Bockhammar-Bast-
mora-Oti går framåt. Här är det detaljprojek-
tering och markavtal som är den stora frågan. 
Det innebär att IP-Only tillsammans med de 
lokala arbetsgrupperna kartlägger områdena, 
planerar de exakta sträckorna som behöver 
grävas för att få ner fibern i backen. 

Projektområdet i södra kommundelen (från 
söder om Färna längs båda sidor av Långs-
van och Lillsvan inklusive Karmansbo ner 
till kommungränsen) närmar sig också ett 
förverkligande. Här har två stormöten hållits 
under april månad och arbetsgruppen har lagt 
ner många timmar på att informera om möj-
ligheterna med snabbt bredband via fiber. Det 
enda som krävs för att ett byggbeslut ska tas 
för hela området är några ytterligare anslut-
ningar. 

Den 6 april höll Skinnskattebergs kommun 
ett möte med IP-Only och representanter för 
vägföreningarna i kommunens tätorter (Skinn-
skatteberg, Riddarhyttan och Färna). Syftet 
med mötet var att vi tillsammans ska bidra till 
en bra och snabb utbyggnad i hela kommunen 
där alla parter vet vad som pågår. I ett såhär 
stort projekt som sträcker sig över hela vår 
kommun är det extra viktigt att vi är många 
som känner till planen och vet vem som gör 
vad för att undvika missförstånd. Det var ett 
mycket positivt och uppskattat möte.

Bakgrunden till den utbyggnad som snart på-
börjas är ett samverkansavtal som tecknades 
mellan Skinnskattebergs kommun och före-
taget IP-Only våren 2016. Samverkansavtalet 
var ett resultat av nästan ett års strategiskt 
arbete med målet att alla ska ha möjlighet 
att ansluta sitt hus eller företag med snabbt 
bredband via fiber. Gå gärna in på kommu-
nens webb och läs mer om bredband via fiber 
i Skinnskatteberg, www.skinnskatteberg.se/
bredband/

Även om utbyggnaden snart är igång är vi 
inte i mål förrän alla delar av vår kommun har 
tillgång till en snabb och stabil uppkoppling. 
Tveka därför inte att ta kontakt med oss om 
du vill vara med och driva fiberutbyggnaden i 
ditt område!

www.skinnskatteberg.se/bredband

Missade du ett informationsmöte eller har 
frågor om bredband via fiber i Skinnskat-
tebergs kommun? Tveka inte att höra av dig 
till Johannes Nilsson på 0222-450 40 eller via 
johannes.nilsson@skinnskatteberg.se. 
Vi uppdaterar också www.skinnskatteberg.se/
bredband/ så snart det händer något. 

Foto: fibertrum
m

or vid Baggbrons skola
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VISSTE DU ATT...

Mielipiteesi on tärkeä!
Tavataan:

Din åsikt är viktig!
Vi ses på:

RÖDA KORSET SKINNSKATTEBERG
SKINNSKATTEBERGIN PUNAINEN RISTI

Onsdag 3/5       Kl. 13:00 - 15:00
Fredag 19/5      Kl. 13:00 - 15:00
Keskiviikko 3/5     Klo. 13:00 - 15:00
Perjantai 19/5  Klo. 13:00 - 15:00

Elina Kallio
Samordnare finskt förvaltningsområde
Suomen kielen hallintoalueen koordinoija

Kulturriket i Bergslagen

Lagen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk (SFS 2009:724)

§17 När en kommun i ett förvaltningsområde 
erbjuder plats i förskola eller sådan 
pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap 
skollagen(2010:800)som kompletterar eller 
erbjuds i stället för förskola ska kommunen 
erbjuda barn vars vårdnadshavare begär det 
plats i sådan verksamhet där hela eller delar av 
verksamheten bedrivs på finska, 
meänkielirespektive samiska.

§18 En kommun i ett förvaltningsområde ska 
erbjuda den som begär det möjlighet att få hela 
eller delar av den service och omvårdnad som 
erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av per-
sonal som behärskar finska, meänkieli respek-
tive samiska. Detsamma gäller kommuner utan-
för ett förvaltningsområde, om kommunen har 
tillgång till personal som är kunnig i språket.  

www.skinnskattebergssmabatsklubb.se

Söker Du båtplats !!

Just nu har vi ett antal lediga båtplat-
ser vid båthamnen i Nedre Vättern.
Om du är intresserad hör då av dig till 
Hamnkapten Tom Myrland. 070-651 47 
92

Vi har små platser med 5 metersbom-
mar för 500 kr/säsong och stora plat-
ser med 6 metersbommar för 700 kr/
säsong. 

Medlemsavgift i båtklubben tillkommer 
med 200 kr/år

Skinnskattebergs Småbåtsklubb

Välkommen till oss i Centerpartiet! 
 

Vi strävar efter ett hållbart Skinnskatteberg 
Där människor får bestämma mer själva.

Tillsammans kan vi göra skillnad!

För mer info: 
Helena Norrby, 076-119 42 88, 

Ulf Kjellin, 070-617 48 59, 
Sonja Råberg, 073-710 12 36 

Mail: helena.norrby@skinnskatteberg.se



90222:an | www.skinnskatteberg.se

Se varningstecken
 

- Vänta inte på bevis, lita på din känsla att något är fel 
- Ett varningstecken behöver inte betyda något, men blir det fler...

Ta kontakt med AMD, som kan vägleda dig. 

 
- Enskilda samtal med oroliga anhöriga.  
- Enskilda samtal, vägledning till anhöriga till alkohol/ narkotikamissbrukare. 
- Självhjälpsgrupper där medlemmar hjälper och stöttar varandra i gruppen. 
- Föreläsare i ämnen som är betydelsefulla för medlemmarna, inbjuds till våra öppet hus kvällar. 
- Studiecirklar i drogfrågor. 
- Informationsverksamhet, till framför allt anhöriga, lärare, elever och företag. 
- Opinionsbildning i beroende.  

- Det lånas pengar, försvinner pengar. Prylar 
säljs. 
- Alltid på väg ut. 
- Nya och okända kompisar.
- Otillgängliga, allt förtroligt prat är som bort-
blåst.  
- Föraktfull inställning mot gamla kompisar, 
intressen, familjen och skolan, det har dykt 
upp nya ideal. 

Kansli: Östermalmsgatan 6, 722 14 Västerås 
Tfn: 021- 12 12 01, 073-030 60 59  
vasteras@anhorigamotdroger.se 
 

Dessa kännetecken kan även vara delar i en normal utveckling då tonåren är en tid av förändring  

AMD - Västerås verksamhet

- Slö och nedstämd. 
- Konstig blick och ostadiga handrörelser. 
- Röda ögonvitor. 
- Ofta snuvig och täppt i näsan. 
- Mycket godissugen och törstig. 
- Sover oroligt och har mardrömmar. 
- Skolkar. 
- Kriminalitet, såsom misshandel och stöld. 
- Skola, polis, fritidsgård eller andra föräldrar 
hör misstankar. 

Några Allmänna tecken på drogmissbruk
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     Skinnskatteberg
PRO – Aktiviteter i maj 2017

Bingo i PRO-Lokalen
kl. 16.00 – 17.30. 3/5
Boule på Masbo IP
Kl. 09.00 – 12.00. 3/5, 10/5, 17/5, 24/5, 31/5
Bowling i Lurbohallen
Kl. 10.00 – 13.00. 4/5, 11/5 avslutning
Kvartalsmöte i Hemgården, underhållning 
av Lars Andersson
Tisdagen 23/5 Kl. 14.00 – 17-00
Helsingforsresa
Söndag 14/5 – Tisdag 16/5
Våravslutning i Folkets Park
Måndagen 29/5 kl. 13.00 – 15.00
Prostatacancer Föreläsning på Kulturhu-
set Korpen
Onsdagen 31/5 kl. 18,00

PRO önskar alla en trevlig vår

VÅRMARKNAD 
Hembygdsgården i Bysala
Lördagen den 13 maj 2017  

mellan kl 11.00-15.00 
Ca 20 marknadsbord med försäljning 

av bla olika plantor och utomhusväxter, 
handarbeten, loppis, hembakt bröd m.m.

Hembygdsföreningen serverar korv och 
kaffe till en billig penning under dagen.

 
V A R M T  V Ä L K O M N A !

VÅRMARKNAD  
 

Hembygdsgården i Bysala 
 

 

Söndagen den 15 maj 2016 mellan  
kl 10.00-15.00  

 
 

Ca 20 loppisbord kommer att finnas med försäljning av 
bl a olika plantor och utomhusväxter, verktyg, 
handarbeten, hembakat bröd, leksaker m m. 

 
Hembygdsföreningen serverar korv och kaffe till en billig 

penning under dagen. 
 

V Ä L K O M N A ! ! ! 

10



110222:an | www.skinnskatteberg.se

Socialdemokraterna  
Skinnskattebergs Arbetarekommun

Socialdemokraterna i Skinnskatteberg 
 önskar alla en fin vår!

Vi svarar gärna på dina frågor: 
Lena Loven Rolén, gruppledare  
070-7287238,  
loven.rolen@telia.com  
 
Aneth Arvidsson, ordförande  
076-8153366,  
aneth_arvidsson@hotmail.com  
 
Besök vår nya hemsida:  
www.skinnskatteberg.socialdemokraterna.se

Välkommen till detta öppna möte 
Onsdag 10 maj kl. 10.00-12.00 

Hemgården med besök av 
Barn- Äldre – och Jämställdhets- ministern  

Åsa Regner
Åsa Regner informerar om regeringens 
satsningar i äldrefrågor. Möjligheter finns 
till frågor och synpunkter.

Vi bjuder på fika

Alla varmt välkomna! 

Öppet möte om kollektivtrafiken! 
Torsdagen den 11 maj kl 18.30 

Plats Allaktivitetshuset i  
Riddarhyttan

Hur kan vi få en bättre kollektivtrafik i 
kommunen?
Regionrådet Tommy Levinsson medverkar 
Arr: Riddarhyttans (s)-förening

I samarbete med

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tillsammans kan vi skapa
ett bättre Skinnskatteberg!

Vi vill jobba för en kommun där alla 
kommundelar och alla invånare har lika 

stort värde. Vi tror på samverkan för 
bästa möjliga resultat.

VÄLKOMMEN
till Liberalernas möten!

11 maj, kl. 19.00,                       
på Aspebäckens företagsby        

(fd folkhögskolan)

och sommarfesten den 18 juni

Frihet måste försvaras!
Det liberala partiet i Sverige bildades ur kampen för 
rösträtt för alla kvinnor och män. Tanken att varje 

människa ska få växa på egna villkor och ta ansvar 
för sig själv och sina medmänniskor har sedan dess 

varit grunden för all liberal politik. 

Kontakta gärna någon av oss
carina.sandor@liberalerna.se

tobias.jarstorp@gmail.com
vanja.leneklint@tele2.se

         

                                      



0222:an | www.skinnskatteberg.se12

Aktuellt i Maj 2017 

Hundstund i Västanhed Lör 27/5 kl.11 
Vi tar med oss våra hundar på en promenad runt Västanhed för att sedan grilla korv! 

OBS!  Ej löpande tikar. Hundarna måste vara kopplade 
Du som inte har hund är såklart också varmt välkommen. 

Välkommen Michael Thorén! 

Han började jobba hos oss den 1 januari och nu när han börjar bli 
varm i kläderna måste vi presentera vår nya kyrkogårdsmedarbetare 
lite närmare. 
51 år ung bor han med fru och fyra barn, allt som oftast är han glad 
och vill alla väl. Service, etik och moral och framför allt mötet med 
andra människor är det som är viktigt för Michael. 
— Besökare ska känna att det får en så bra upplevelse som möjligt 
när de besöker oss.  
En längre intervju med Michael kan du se på vår hemsida! 

Kungörelse 

Kyrkofullmäktige sammanträder onsdag  
17 maj kl.19.00 i S:t Davidsgården. 

Ärenden enligt utsänd  
föredragningslista.  

Handlingar finns tillgängliga på  
pastorsexpeditionen. 

 
Allmänheten välkomnas 

Gösta Gustafsson — ordförande 

  

Senast den 15 maj ber vi er att ta hem 
eran gravlykta 

Detta är för att inte personal och  
maskiner ska skadas.  
Vill du ha kvar lykta under sommaren, 
placera lyktan i planteringsytan. 
OBS! placera ej bakom gravstenen. 

Inventering av gravar och arbete 
med stensäkring pågår just nu! 

Vi ber er vara aktsamma vid  
vistelse i närheten av  

gravanordning!  

B önen är trons språk, hjärtats samtal med Gud. Bönsöndagen har bönen i fokus.  
Bönen kan ske i den enskilda människans hjärta som en känsla av lättnad och tacksamhet, 
en suck av trötthet och sorg, eller ett hjärtats rop i förtvivlan. Det kan vara i form av en 
tanke av omsorg, kärlek eller oro för en annan människa. Samtal med Gud sker mitt i  

vardagen, mellan hem, jobb och skola eller i naturen, i stillheten på kvällen eller på natten. 
- text hämtad från svenskakyrkan.se 
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skinnskatteberg.forsamling@svenskakyrkan.se 
Pastors exp. öppen tisdag, onsdag, 
och torsdag kl 10 – 12   0222 -336 36 
Kyrkoherde Marie Blommé   0222 -336 30 
Komminister Heléne Leijon  070-875 72 87 
Diakon Irene Josefsson   0222 -336 35 
Kyrkogårdsärenden   0222 -336 32 
svenskakyrkan.se/skinnskatteberg 
Vi finns på facebook. 

 
Mer om liv och tro 
och söndaens text 

kl.12.30 varje söndag 
 i oktober efter  

kyrkkaffet i 
Skinnskattebergs 

kyrka 

 
 

Svenska kyrkans kalendarium  maj 2017 

Jourtelefon på helger till vaktmästare 
0222-336 33 kl:08.00 – 16.30 

Mässor och Gudstjänster 
Sö 7/5 kl.11 Gudstjänst i Skinnskattebergs kyrka. Präst Heléne Leijon 
Sö 7/5 kl.14 Finsk mässa i S:t Davidsgården. Präst Soile Palmu 
Sö 7/5 kl.18 Mässa i Heds kyrka. Präst Heléne Leijon 
Sö 14/5 kl.11 Mässa i Skinnskattebergs kyrka. Kör. Präst Heléne Leijon 
Sö 21/5 kl.11 Mässa i Skinnskattebergs kyrka. Präst Heléne Leijon 
To 25/5 kl.11 Mässa i Heds kyrka. *Ta med kaffekorgen. Präst Heléne Leijon 
Sö 28/5 kl.11 Mässa i Skinnskattebergs kyrka. Präst Marie Blommé 
 
Syföreningsträffar, Språkcafé och övrig verksamhet 
Ti 2/5 kl.14 Språkcafé i S:t Davidsgården. 
Ti 2/5 kl.18.30 Öppen Workshop med Fredrik Swahn.  
                             Sångövningar, soppservering i S:t Davidsgården. 
On 3/5 kl.19 Skinnskattebergs syförening i S:t Davidsgården. 
Fr 5/5 kl.10 Babypaketstillverkning i S:t Davidsgården. 
Ti 9/5 kl.14 Språkcafé i S:t Davidsgården. 
Ti 9/5 kl.16 Läsecirkel i S:t Davidsgården. Marianne Cedervall gästar. 
On 10/5 kl.18 Samtalsgrupp i Hedgården. Diakon Irene Josefsson. 
Ti 16/5 kl.14 Språkcafé i S:t Davidsgården. 
On 17/5 kl.19 Kyrkofullmäktige sammanträder i S:t Davidsgården. 
Fr 19/5 kl.10 Babypaketstillverkning i S:t Davidsgården. 
Ti 23/5 kl.14 Språkcafé i S:t Davidsgården. 
On 24/5 kl.18 Samtalsgrupp i Hedgården. Diakon Irene Josefsson. 
Lö 27/5 kl.11 Hundstund i Västanhed. Korvgrillning. 
Ti 30/5 kl.14 Språkcafé i S:t Davidsgården. 

Heléne Leijon & Marie Blommé 
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Maj

Dagsaktuell information finns på: www.skinnskatteberg.se och www.kulturhusetkorpen.se 

Torsdag 4 maj 19.00
Laina och fåglarna 
Ett poetiskt drama om människor på väg. 
Bort, till, från.
Här korsas det tyska hembiträdets väg med 
Gustavo som återvänder till Italien efter ett 
långt liv i Sverige. Heter det Östersjön eller 
Västerhavet? Pappa Risto försöker hålla sam-
man den lilla finska familjen men systrarna 
Linda och Laina förstår sin historia på olika 
sätt och går mot oundviklig splittring. Mam-
ma Anna-Liisa är död men vakar ännu över 
familjen. Barnbarnen Alba och Rick frågar 
sig vem de är.

Biljettpris: 150:-, medlemmar i Teaterfören-
ingen eller Scenpass 100:- .
Pensionärer och arbetssökande: 120:-
Förköp på biblioteket, tel 0222-451 38.
Arr: Teaterföreningen, Finskt förvaltnings-
område, Teater Västmanland, Skinnskatte-
bergs kommun med stöd av Ett Kulturliv För 
Alla Teater.

Söndag 7 maj 16.00
Tankar och stämningar 
Lena Sahlberg, violin, och Pelle Östlund, piano.
Musik av bl. a. Elgar, Grieg och Prokofiev 
blandat med personliga tankar om livet och 
musiken. Entré 100 kr, biljetter vid entrén på 
Korpen.
Skolelever och studenter på SLU och går gratis
Arr: Musikerna med stöd av Skinnskattebergs 
kommun.

Onsdag 31 maj 18.00
Föreläsning om prostatacancer
Överläkare Axel Brattberg och kurator Ulrica 
Wetter informerar om prostatacancer, sexuella 
problem och olika hjälpmedel. Fri entré. Väl-
kommen! Se annons!
Arr: ABF och Skinnskattebergs kommun
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Evenemang
Sagostund på biblioteket
Lördag 6/5 kl. 11:00 
Svensk-finsk sagostund 
med Isabelle och Kolina

Sagostund på Stacken
Tisdag 23/5 kl. 14:00
”Säjer hunden?” sagostund med 
inspiration från Pija Lindenbaums 
djurljudbok. Isabelle tipsar om Lin-
denbaums författarskap

Musik
Lördag 20/5kl 11 
”Sjung med Pettson” 
av och med Sven Hedman

I samarbete med Region Västmanland och

Stick- och sycafé
Varje torsdag kl. 10:00-11:30
Kom och få hjälp, inspiration eller bara 
en trevlig handarbetsstund.
Fika till självkostnadspris
OBS! Ny tid

Språkcafé
Varje onsdag kl. 10:00-12:00
Konversation på svenska för 
nyanlända.
OBS! Ny tid

Läsfrämjande genera-
tionsmöten i förskolan
Tycker du om litteratur och läsande? 
Vill du dela med dig av din tid?
Riksföreningen ”Allas barnbarn” arbe-
tar för läsfrämjande generationsmöten 
i förskolan. Vi vill nu starta verksam-
heten i Skinnskatteberg.
Vare sig du är pensionär eller bara har 
tid att dela med dig av, bli en sagobe-
rättare tillsammans med biblioteket 
och Allas barnbarn.
Läs mer: www.allasbarnbarn.se
Är du intresserad eller har frågor kon-
takta Isabelle Bede 0222-451 57, mejl: 
isabelle.bede@skinnskatteberg.se

Utställning 
Förskolorna ställer ut vårens 
2/5-19/5

Våra ordinarie 
öppettider:
Måndag 12:00-18:00
Tisdag  12:00-18:00
Onsdag 12:00-18:00
Torsdag 12:00-18:00
Fredag  10:00-15:00
Lördag 10:00-14:00

Välkommen in , nu även 
på lördagar!!

Det händer i maj B
IBLIO

TEKET
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SOMMAR 
KOLLO

20
17
Integration genom barnen
Alla barn i Skinnskattebergs kommun som är i åldern mellan 11-13 år 
har nu chansen att söka en kolloplats. Sommarkollot befinner sig på 

Andersgården som ligger invid Långsvan utanför Färna i 
Skinnskattebergs kommun 

Projektets mening är att främja integrationen i vår kommun samt att aktivera barn och unga i 
samhället under sommartiden. Barnen kommer under de två kolloveckorna att paddla, bada, grilla och leka 

olika pedagogiska lekar. Det är helt gratis att vara med och mat och logi ingår. Det som 
barnen behöver ta med är hygienartiklar, badlakan, badkläder, sängkläder mm.  

Vid frågor kontakta Sefudin Ahmed. Integrationshandläggare
 Tel. 0222-451 52, E-post: sefudin@skinnskatteberg.se.

När: 2017-07-31 till 2017-08-13
Sista ansökningsdatum: 2017-05-20

Kolloverksamheten arrangeras av Skinnskattebergs kommun i samarbete med Svenska kyrkan

Kulturriket i Bergslagen

Sök om du är mellan 
11-13 år gammal
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Information om
Prostatacancer

Onsdag 31 maj kl 18:00

Överläkare Axel Brattberg och
kurator Ulrica Wetter informerar om

prostatacancer, sexuella problem
och olika hjälpmedel. 

Lämna gärna skriftliga frågor före
föreläsningen till Axel Brattberg. 

Plats: Kulturhuset korpen
Köpingsvägen 11, Skinnskatteberg

Fri entré – Välkomna!
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vastmanlandsteater.seEn del av Landstinget Sörmland

4 maj kl 19, Kulturhuset Korpen, 
Skinnskatteberg 
Arrangör: Skinnskattebergs kommun kultur och fritid, Finskt förvaltningsområde.
Skinnskattebergs teaterförening. 
Biljetter: 150 kr, scenpass 100 kr, pensionärer och arbetssökande 120 kr 
Biljetter finns att köpa på biblioteket i Skinnskatteberg,Klockarbergsv. 6, 0222-451 38.

Av Susanna Alakoski
Regi, koncept Michaela Granit
Ett drama om människor 
på väg hem.Bort, till, från.
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Kulturriket i Bergslagen

Värmepumpar &  
Elinstallationer

070-617 48 59 • www.kjellins.se

Vänsterpartiet är ett feministiskt och grönt socialistiskt parti.

Röstade du på oss i valet 2014 och sympatiserar med 
vänsterpartiet? Kom då med i vår gemenskap och påverka 
politiken i kommunen.

Bli medlem i dag och kom med oss och vrid politiken åt vänster.

www.vansterpartiet.se

Skinnskatteberg

Upplysningar om möten och medlemskap:
Fredrik Skog  070 - 321 86 72
Christine Bagger 070 - 237 02 90
E-post: vansterpartiet.skbg.@gmail.com


