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Aktuellt för Skinnskattebergs kommun - Årgång 25, Nr 3 Mars 2009

Korpens program 
Under mars blir det bla:

- Konserter 
- Teater 
- Bio 
- Festival 
Se programmet på sid 8-9

Ur detta nummer:
* Aktivitetskalender  sid. 3 
* Rollatorkafé   sid. 4 
* Biblioteket frågar dig!  sid. 6 
* Inbjudan Vårsalong  sid. 7 
* Ny ungdomsförening  sid. 10 
* Körfesten 2009  sid. 11  
* Studiecirklar   sid. 13

Kommun-
styrelsen 

sammanträder

Tisdagen den 3 mars
på Kommunkontoret

Ärendelista publiceras på 
www.skinnskatteberg.se 

ca 1 vecka innan 
sammanträdet.

Välkomna!

Skinnskattebergs 
kommun

Företags-
mässan

  Skinnskatteberg 
2009 

Lördagen den 28 mars  
kl.12.00-16.00 i  

Sporthallen 

Programmet kommer  
att annonseras på  

kommunens hemsida och  
i FagerstaPosten

Välkomna!!

SAMVERKAN
TILLSAMMANS HAR MAN OFTA
ROLIGARE OCH BLIR STARKARE

COOMPANION och ABF vill gärna träffa
Dig med intresse av lokalekonomi,

ekologisk hållbarhet, miljö och hälsa.
Kanske kan vi göra något tillsammans??!!!

Under träffen delges några goda exempel på framgångsrik
samverkan.

Välkommen till Bergslagens
folkhögskola

den 22 mars mellan kl 15.00 till
18.00.

Anmälan gör du till nedanstående kontaktpersoner via mail.

Det finns plats för fler företagsamma
kvinnor och män på landsbygden.
Vill du starta eller utveckla ett företag eller en ide?
Stärka ett nätverk och samverka?
Delat arbete, ansvar, idéer och framgång
skapar både (arbets)glädje och trygghet.

Monica Lindkvist
monica@coompanion.se

Annika Hedberg
annika.hedberg@bfhsk.se

www.coompanion.se
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0222:ans redaktion: 

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

Adress:  0222:an, Box 101 
  739 22 Skinnskatteberg 
tfn:  0222 / 451 39 
fax:  0222 / 450 90 
e-post:   info@skinnskatteberg.se
Ansvarig utgivare:  Kommunchef Leena Berglund 
0222:an utkommer med 10 nummer/år. Den finns även att hämta 
i kommunhusets reception samt på webben:  
www.skinnskatteberg.se. Du kan prenumerera på 0222:an för 
120:- om året. Kontakta redaktionen.

Skolans matsedel vecka 10-14

Vecka 10
Måndag: Stekta korvslantar, stuvade morötter & potatis.
Tisdag: Kebabspett, tomatsås & ris.
Onsdag: Fiskgratäng & potatis.
Torsdag: Ärtsoppa & Pannkaka.
Fredag: Pastagratäng.

Vecka 11
Måndag: Pytt i panna.
Tisdag: Färsbiff, pepparsås, grönsaker & potatis.
Onsdag: Fiskpanetter, stuvad spenat & potatis.
Torsdag: Kycklingbitar, dragonsås & ris.
Fredag: Tacos med tillbehör.

Vecka 12
Måndag: Cevapcici, kall sås & pasta.
Tisdag: Färsbiff med löksås & potatis.
Onsdag: Fiskgratäng med kaviar & potatis.
Torsdag: Skånsk Kalops & potatis
Fredag: Ugnsbakad korv & potatismos.

Vecka 13
Måndag: Korvbollar & Makaroner.
Tisdag: Wallenbergare, sås, grönsaker & potatis.
Onsdag: Romanasoppa & Våfflor.
Torsdag: Ugnsstekt lax med kall dillsås & potatis.
Fredag: Köttfärsgratäng

Vecka 14
Måndag: Korvgryta med choritzo & ris.
Tisdag: Köttbullar, sås, grönsaker & potatis.
Onsdag: Fiskgratäng & potatismos.
Torsdag: Redd grönsakssoppa & Pannkaka.
Fredag: Kyckling nuggets, sötsur sås & klyftpotatis.

Nästa manusstopp:  Den 12 mars
Utgivningsdatum:  Den 1 april

Kan det vara så ...ävligt?  
I helgen såg jag något roligt. Roligare har jag inte haft i 
tv-soffan sedan ”Måndag hela veckan”. Det var den nya 
dokumentären ”Från Sixten till Kalla” som sändes när 
damernas störtlopp ställts in. Jag gillar ju både skidor 
och historia så det var intressant från första stund. Riktigt 
roligt blev det när de berättade om männen inom längd-
skidåkning förr. De var ofta särlingar, buttra och helt 
galna när det gällde att åka skidor. Varje pass, träning 
eller tävling, var på liv och död. Det var inte ovanligt att 
de åkte sisådär en 10 mil om dagen...

En stjärna var riktigt svårflörtad och hade sagt ” åk själv 
gubbjävel” när en landshövding frågat hur spåren varit. 
I en intervju fick han frågan hur livet som skidåkare var. 
Han svarade ”Livet som skidåkare är ett helvete. Jag 
önskar jag vore död!”. 

Jag gissar att denna inställning kan göra någon antingen 
helt håglös eller oslagbar och totalt hämningslös. Kom-
mentaren är iallafall hejdlöst rolig. Jag skrattade så tå-
rarna rann där jag satt i soffan. Samtidigt tragisk - vilken 
hemsk demon tvingade denne stackars man ut i spåren 
och till tävlingarna? 

Det är ju jätte-jättekul att åka  
skidor! Passa på nu i denna  
rekordfina vinter med massor  
av snö (hoppas den ligger kvar  
tills detta nummer har kommit 
 ut...och längre ändå...)

/Redaktören

Vad gör 0222:ans redaktionsråd?
Redaktionsrådet håller ett möte inför varje manus-
stopp för att gå igenom vad som är aktuellt och 
som bör komma med. Rådet går också igenom om 
det varit synpunkter på föregående nummer. Innan 
0222:an trycks läser rådets medlemmar igenom 
innehållet för att minimera felaktigheter.
Medlemmar i rådet är Marie Wennerström, Infor-
matör, Anders Pettersson, Bibliotekarie, Marléne 
Carlsson, Turismsamordnare och Yvonne Wiberg, 
Näringslivssamordnare. 
Välkommen med frågor eller synpunkter
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Aktivitetskalender
Mars
1  Bio. Matinéfilm fr 11 år. Läs mer på sid 8
1  Bio. kl 18.00 Film fr 11 år.  Läs mer på sid 8
2  Alliansen, dvs centern, folkpartiet, kristdemokra-
terna och moderaterna har månadsmöte på Galleri Astley 
kl 18.30  
2  Konsert på Korpen kl 19.00 med folkhögskolans 
elever 
2 Gympa i Gymnastiksalen varje måndag 19-20 med 
Skinnskattebergs Gymnastikförening. 
3  JUNIS-skapis I skapisgruppen skapar vi t ex av 
tyg, garner, papper och kartonger, det blir också en del 
sånger och lekar. Tisdagar, Skolvägen 8 17:30-19:00 
3  JUNIS - sånglekar. I sångleksgruppen där sjunger, 
spelar vi. Tisdagar, Skolv. 8 16:30-17.15 
4 Aerobics i Gymnastiksalen varje onsdag 19-20 
med Skinnskattebergs Gymnastikförening
3  Rollatorcafé. Tisdagen den 3 mars 2009 kl.13:30 
- 16.00 i Samlingssalen på Hemgården. Se sid 4
3  Kommunstyrelsen sammanträder på Kommunkon-
toret kl 15.00 Ärendelista på www.skinnskatteberg.se ca 
1 vecka innan sammanträdet. Välkomna! 
4  Bio på Korpen kl 19.30 fr 11 år. Läs mer på sid 8
7  ”Där världen kallas skog”. Naturskyddsföreningen 
har ett arrangemang under temat ”Där världen kallas 
skog” med bl.a. bildvisning. Detta är ett samarbete med 
Teatermaskinen på Skräppo skola i Rhn. kl.15.00. Hans 
Jansson som vandrat med kameran i Värmlands skogar 
och erfarit hur skogen tystnat på vissa platser, men också 
sett ljusglimtar visar bilder och berättar. Professor Per 
Angelstam på SLU talar om behovet av en holistisk syn 
på skogen. Samtal om skogen som inre landskap.  
7  Uggleutflykt med Naturskyddsföreningen. Samling 
vid Skräppo skola kl. 17.30 . Beräknad hemkomst c:a 
22.00. Kontaktperson: Leif Johansson tel. 10971  
7  Digitalopera på Korpen kl. 19.00: Läs mer på sid 8
8  Baggbrons Samfällighetsförening håller årsmöte 
söndagen den 8 mars 2009 kl. 15.00 i Baggbrons Skola. 
8  Musik i Hed håller årsmöte i Hedgården kl. 15.30 
8  Konsert på Korpen kl. 17.00 ”Från Harlem till 
Rölö”. Lina Adolphson med trio. Läs mer på sid 8
9  Heds Vävstugeförening håller sitt första årsmöte i 
den nya vävlokalen i Bernshammar. 
10  Junis-sånglekar I sångleksgruppen där sjunger, 
spelar och dansar vi. Skolvägen 8 16:30-17:15  
10  JUNIS-skapis Skolvägen 8 17:30-19:00  
10  Årsmöte i Bysala Hembygdsförening. 
10  Folkpartiet har månadsmöte i St Davidsgården kl 
19.00. Vi bjuder på kaffe! Välkommen att känna dig för!  
11  Årsmöte Tennisklubben. Vi ses på Skogsmästar-
skolan onsdagen den 11 mars, kl 18 00.   

12  Teater på Korpen kl 19.00. Cow girls - Teater på 
finska. Läs mer på sid 8
14  UKM-festival. Scenen är din!! Vill du ha 5 minuter 
på scen? Eller ställa ut i en utställning? Är du mellan 13 
– 20 år bor i Skinnskatteberg. Läs mer på sid 13
15  Matinéfilm på Korpen kl 15.00 Läs mer på sid 8 
15  Bio på Korpen kl 18.00 fr 15 år. Läs mer på sid 8
16  Naturskyddsföreningen har årsmöte på Hotell Sta-
tion kl 18.30. Bildspel från bl.a. Riksföreningen / kaffe 
med dopp. Kontaktperson: Elisabeth Skog tel. 132 44  
17  Junis-sånglekar där sjunger, spelar och dansar vi. 
Skolvägen 8 16:30-17:15  
17 JUNIS-skapis Skolvägen 8 17:30-19:00  
17  Nätverksträff Jakt o fiske. Jakt och fiskemässa i 
Skinnskatteberg 2010!? Välkommen till Bergslagens 
folkhögskola: tisdagen den 17 mars kl. 19-21 torsdagen 
den 16 april kl.19-21 Info och anmälan: Annika Hedberg-
Roth Annika.hedberg@bfhsk.se 0222-44400 
18  Lunchseminarium tema Lokal utveckling den 18 
mars 11.30 – 13.00.  Läs mer på sid 14 
21  Digitalopera på Korpen kl 18.00: Sömngångerskan 
av Bellini, direkt från Metropolitan. Läs mer på sid 8
22  Öppet hus med friidrott i Sporthallen 22 mars mel-
lan kl 12.00-14.00 i Sporthallen. Se sid 12
22  Konsert på Korpen kl 17.00 Ale, Aly och Bruce 
- tre nyfikna musikanter. Läs mer på sid 8
23  Årsmöte på Korpen i Skinnskattebergs teaterfören-
ing kl 18.00
24  Junis-sånglekar I sångleksgruppen där sjunger, 
spelar och dansar vi. Skolvägen 8 16:30-17:15  
24  JUNIS-skapis. Skolvägen 8 17:30-19:00  
26  Dansföreställning kl 18.30 på Korpen. Se sid 9 
26  Föreningsstämma. Folkets Park Skinnskatteberg. 
Sedvanliga möteshandlingar enligt stadgarna 
26  Skinnskattebergs Hembygdsförening håller års-
möte i St Davidsgården kl.19 Alla hjärtligt välkomna! 
27  Konsert på Korpen kl 19.00 med slagverkaren 
Mathias Reumert, Danmark. Se sid 9
28  Loppis Folkets Park Skinnskatteberg kl. 10. Hyr 
bord 0222-10376, 070-5392684 
28  Konsert på Korpen kl 16.00 med bandmusik, live-
elektronik, video och flöjt från Elektronmusikstudion i 
Stockholm(EMS). Se sid 9
29  Årsmöte i Färna Hembygdsförening vid Hem-
bygdsgården kl.15.00  
29  Matinéfilm på Korpen kl 15.00. Se sid 9
29  Bio på Korpen kl 18.00 Film för vuxna. Se sid 9
31  Folkpartiet har månadsmöte i St Davidsgården kl 
19. Vi bjuder på kaffe! Välkommen att känna dig för! 
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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 till självkostnadspris. 

Öppettider
Tis. kl. 8.30 - 13.00
 kl. 13.00 - 16.00  0-2 år
Ons. kl. 8.30 - 16.00
Fre. kl. 8.30 - 15.00
 
- 10, 11 och 13 Mars har vi sockermålning
- Onsdag den 25 Mars äter vi våfflor på stacken. 

VÄLKOMMEN     tfn  450 55

Ett stort tack 
till alla sponsorer:

Blomsterängen
Coop Konsum
Färna Herrgård
Galleri Astley
Handelsbanken
ICA Berghallen
Lärarförbundet

...som till stora delar möjliggjorde genom-
förandet av vår Nobelfest och utdelandet 
av 2008 års Nobelpris

- Skinnskattebergs Centralskolas elever 
och personal. skolår 6-9

Rollatorcafé
Tisdagen den 3 mars 2009 kl.13:30 - 16.00 i Samlings-
salen på Hemgården, Villavägen 2, Skinnskatteberg

Passa på att ta en fika och umgås samtidigt som du 
utan kostnad får en översyn av din rollator. 

Serviceteam från Hjälpmedelscentrum finns på plats 
och servar din rollator.

Kaffe och godbit kan köpas för 20:-

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
anna.oberg@skinnskatteberg.se

Riddarhytte Tvätten
Skinnskattebergs Byggtjänst
Svenska Kyrkan
Swedbank
Systemair AB
Östmarks Bildemontering AB

Det självklara tipset denna 
månad blir:
www.biokorpen.se där du 
efter registrering kan se det 
aktuella filmprogrammet för 
Bio Korpen

Gordons webbtips
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Helenes trädgård och 
alltjänst

erbjuder hushållsnära tjänster till 
ALLA privatpersoner och företag.
Låt mej ta hand om din trädgård så får du 
mera tid till annat…
Du får skattereduktion för trädgårdsar-
beten som innebär:
• Trädbeskäring 
• Renovering/anläggning av trädgård 
• Gräsklippning, ogräsrensning, häck- 
 klippning, krattning och klippning av 
rosor.
Du väljer själv om du vill ha en lättskött, 
medel, eller mer krävande trädgård bero-
ende på val av växter. Du kan även abon-
nera på trädgårdsskötsel så får du lite 
rabatt.
Har även 
• Valpkurser och allmänlydnad. Max 8  
 deltagare per gång 
• Annan omsorg och tillsyn 
• barnpassning
Pris ex 
350kr i timmen eller 325kr i timmen med 
abonnemang (ink moms) eller ett fast pris 
vid överensomkommelse.
Ring på telefonnummer för mera info 
elene  070-35 75 175 
Innehar f- Skattesedel

Pias städ och alltjänst

Erbjuder hushållsnära tjänster 
till ALLA privatpersoner.
Idag har vi mycket att uträtta under  
dygnets 24 timmar. Arbete, barn, aktiviteter 
för barn såväl som oss själva, sköta hus och 
hem. Att ha en ”omvårdare” som kommer hem 
och tar hand om städningen och t ex stryker 
skjortor, kan vara en stor befrielse  
i den stressiga vardagen.
Vi är flexibla med kunden i centrum och ser 
till vad DU som kund behöver.
Du får skattereduktion för hushållsnära 
tjänster. Skattereduktionen är 50% av  
arbetskostnaden ink moms. Arbetskostnaden 
måste vara minst 1 000 kr per år. 

Pris ex
Städning/  350 kr i timmen 
fönsterputs
Flyttstädning  55 kr kvm eller 350 kr i  
    timmen.
Golvvård   55 kr kvm + medel och   
    maskin hyra
Gräsklippning 350 kr i timmen eller   
    fast pris
Trädgårdsarbete 350 kr i timmen eller   
    fast pris
Presenttips…
Gör någon glad
Ge bort en ”fönsterputs” eller varför inte en 
”Vårstädning” till frugan, sambon eller trötta  
mamma,,,

Passa på och boka nu så får du 10% rabatt… 
gäller till 28:e mars.

Ring  Pia 070- 238 12 56 eller 0222- 418 65

Puhutaan suomea!
Innehar F- Skattesedel
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Bibliotekets öppettider:
Måndag, tisdag, fredag 9-17
Onsdag 9-19
Torsdag 10-17

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

Biblioteket kollar läget

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

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

                 Man    Kvinna

    Jag är        □    □

  Min ålder        

                     1 = Stämmer inte alls  7 = Stämmer mycket bra

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

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

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

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

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

7. Biblioteket har hög tillgänglighet
    (t.ex. öppettider, e-post, telefon)     □ □ □ □ □ □ □

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

9. Belysningen i biblioteket är bra.     □ □ □ □ □ □ □

10. Biblioteket är en bra mötesplats.     □ □ □ □ □ □ □ 

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

12. Biblioteket uppfyller mina förväntningar    □ □ □ □ □ □ □

Fler formulär finns på biblioteket, där du också lämnar in ditt bidrag. Tack för din medverkan.
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Teater i samarbete skola/bibliotek
11 mars 

Åk 4-7 ser Ensamma Krigare med teater Pero.

Tulpaner & stenar
 av Aila Meriläinen

4 - 20 mars

Vernissage 4 mars kl 17.00

Modellflyg, i foto och verklighet
av Tage Berggren och Steve Henriksson

25 mars – 9 april

Vernissage 25 mars kl 17.00

Skinnskattebergs Vårsalong 2009

Välkommen att lämna in verk till Vårsalongen. 
Max 3 verk (det är inte säkert att alla 3 verken kom-

mer att ställas ut), märkta med namn och pris.
Inlämning sker v 14-15. 

Biblioteket informerar:

Utställningar

Berättarafton på biblioteket 

Nästan en flygare
31 mars kl 19.00

I samband med utställningen Modellflyg, i foto 
och verklighet berättar och visar Tage Berggren 

ännu fler bilder.

Tidskriftsförsäljning
Från Måndag 2/3 säljer vi ut 
2007 års tidskrifter för endast  

3kr per styck.

Filmtipset
The Pianist
Filmen utspelar sig i Warszawa under andra världskriget. I centrum för handling-
en står den polske pianisten och kompositören Wladyslaw Spilman. Han är jude 
och tillsammans med sin familj tvingas han att uppleva nazismens alla restriktio-
ner och förnedringar. Under en transport till ett arbetsläger lyckas Wladyslaw som 
den ende ur sin familj att fly och han gömmer sig i huvudstadens ruiner. En dag 
blir han upptäckt av en tysk officer……!!!!!. 
Det här är en djupt gripande film om kampen för överlevnad under krigets alla 
fasor. Dagliga ingredienser i Wladyslaws liv är lidande, förnedring, hunger och 
en ständig rädsla för upptäckt av tyska soldater. Men trots det tunga temat slutar 
filmen ljust och fint.

I rollen som Wladyslaw Spilman ser vi Adrien Brody. Han spelar sin roll på ett mycket övertygande sätt och 
man kan nästan känna hur hungrig och sjuk han är i vissa scener. Filmen belönades med tre Oscarsstatyetter, 
bla för bästa manliga huvudroll och bästa regi. Filmen finns att låna på biblioteket.

Av Ingegerd Andersson
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Söndag 1 mars kl 15.00 
Matinéfilm fr 11 år. 
Medlemskort i Filmföreningen,100:-för barn/ungdom 
t.o.m. årskurs 9, 300:- för vuxna köps på Biblioteket 
eller vid filmvisningen på Korpen. Filmtitlar/info: Bib-
lioteket eller www.biokorpen.se.

Söndag 1 mars kl 18.00 
Film fr 11 år.  
Filmtitlar/info: Biblioteket eller www.biokorpen.se.
Arr: Skinnskattebergs FilmFörening-SFF med stöd av 
Skinnskattebergs kommun.

Måndag 2 mars kl 19.00 
Konsert 
med folkhögskolans elever

Onsdag 4 mars kl 19.30 
Film fr 11 år.  
Arr: Skinnskattebergs FilmFörening-SFF med stöd av 
Skinnskattebergs kommun.

Lördag 7 mars kl. 19.00 
Digitalopera:  Madame Butterfly av 
Puccini direkt från Metropolitan.
Biljetter á 160:- bokas på Biblioteket, tel 451 38 och 
hämtas ut senast 15 min före sändning på Korpen. 
Resterande biljetter säljs direkt vid Korpens entré. 
Mer info: www.fhp.nu.
Arr: Skinnskattebergs kammarmusikförening med 
stöd av Skinnskattebergs kommun, Statens Kultur-
råd, Västmanlandsmusiken och  Systemair.

Söndag 8 mars 17.00 
”Från Harlem till Rölö” Konsert med 
Lina Adolphson och hennes trio
En musikalisk resa från 40-talets Ella Fitzgerald och 
Alice Babs till nya sånger om skogsdrömmar och 
livslängtan med Lina Adolphson i tidstypiska kläder 
och musikerna Jörgen Paulsson, sopran- och tenor-
sax,  Stefan Bäcklund, kontrabas och  Örjan Lind-
wall, piano och konferencier. Kaffeservering i pausen. 
Entré: 80:-, 60:- för pensionärer, fri entré för skolung-
dom t.o.m. gymnasiet i mån av plats. Boka gärna 
biljett via Biblioteket, tel 0222/451 38. Välkomna!  
Arr: Kultera med stöd av Ett kulturliv för alla, Skinn-
skattebergs kommun och Västmanlandsmusiken.

Det händer 
på Kulturhuset Korpen i mars 2009

Torsdag 12 mars kl 19.00. 
Cow girls - Teater på finska
Cecilia och Inga-Maj driver en bondgård. Donna, 
deras bästa mjölkko har blivit sjuk, och de ringer 
efter en veterinär. Istället dyker det upp en kille med 
en trasig cykel och ett djupt sår i huvudet. Han minns 
inte någonting! Inte ens vad han heter! Kanske heter 
han Arne? Cowgirls är en musikalisk komisk teater-
show i rockabillytakt. Berättelsen handlar om liv och 
död och om vårt dagliga bröd.
Arr: Uusi Teatteri Västerås, Väsky, Unga Teater Väst-
manland.

Lördag 14 mars kl 18.00  
UKM-festival 
Ung Kultur Möts för ungdomar 13-18 år
Se separat annons på annan plats i tidningen!

Söndag 15 mars kl 15.00 
Matinéfilm fr 7 år. 
Filmtitlar/info: Biblioteket eller www.biokorpen.se.

Söndag 15 mars kl 18.00 
Film fr 15 år.  
Filmtitlar/info: Biblioteket eller www.biokorpen.se.
Arr: Skinnskattebergs FilmFörening-SFF med stöd 
av Skinnskattebergs kommun.

Lördag 21 mars kl 18.00 
Digitalopera: Sömngångerskan av Bel-
lini, direkt från Metropolitan
Biljetter á 160:- bokas på Biblioteket, tel 451 38 och 
hämtas ut senast 15 min före sändning på Korpen. 
Resterande biljetter säljs direkt vid Korpens entré. 
Mer info: www.fhp.nu.
Arr: Skinnskattebergs kammarmusikförening med 
stöd av Skinnskattebergs kommun, Statens Kultur-
råd, Västmanlandsmusiken och  Systemair.

Söndag 22 mars kl 17.00 
Ale, Aly och Bruce - tre nyfikna 
musikanter
Världsstjärnor i Skinnskatteberg! Den spelglade mul-
tiinstrumentalisten Ale Möller, Shetlandsfödde fiolvir-
tuosen Aly Bain(Boys of the Lough) och amerikanske 
Bruce Molsky på fiol, gitarr och banjo bildar nu för 
första gången en spännande ”supertrio” där skandi-
navisk folkmusik, amerikansk bluegrass och skotsk 
fiddle blandas i en fantastiskt svängande och unik 

forts. nästa sida 
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Forts. program på Korpen i februari

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

Alla kan delta på sina villkor, till exempel

- delta i våra månadsmöten och diskutera aktuella frågor i 
vår kommun. Ju fler idéer och förslag, desto bättre slutliga 
förslag. I en liten kommun som vår ligger förslag och 
beslut ”synliga” för alla. 
-  vara med i en arbetsgrupp om en aktuell fråga 
-  efter nästa val komma in i fullmäktige 
-  på sikt delta aktivt i utskott eller nämnd

Är Du ung, gammal eller mitt i livet? Om demokratin ska 
leva, måste många delta och ta ansvar. Gör slag i saken, 
och hör av Dig!

carina.sandor@liberal.se, janne.lejon@telia.com 
vanja.leneklint@telia.com eller tel 41672

Vi lovar Dig en rolig och intressant tid.

Vi har månadsmöten 10 och 31 mars 
kl 19 i St Davidsgården. 
Du är hjärtligt välkommen!

föreställning. Då de tre musikerna är starkt influera-
de av andra kulturers musik kan vi nog även räkna 
med en och annan musikalisk utflykt. Kaffeserve-
ring! Missa inte detta unika tillfälle! Boka biljetter via 
Biblioteket, tel 0222/451 38.
Entré: 150:-. Medlemmar i Kultera och elever på 
Folkhögskolan: 120:-. Ev. resterande biljetter vid 
entrén på Korpen.
Arr: Kultera, Ett kulturliv för alla, Skinnskattebergs 
kommun, Västmanlandsmusiken. 

Måndag 23 mars kl 18.00 
Årsmöte i Skinnskattebergs 
teaterförening.

Torsdag 26 mars kl 18.30 
Dansföreställning ”KI” med Noll 
Corpus. 
En butoh-dansföreställning med musik av Kenneth 
Cosimo. Entré: 60:-, 40:- för studerande, arbetslösa, 
pensionärer. 
Arr: Noll Corpus med stöd av Skinnskattebergs 
kommun.

Fredag 27 mars 19.00 
Konsert med slagverkaren Ma-
thias Reumert, Danmark.
Han spelar på sig själv och en varierad slagverksar-
senal där det visuella är lika viktigt som det akus-
tiska. Entrébiljett som gäller båda konserterna: 140 
kr, medlemmar 80 kr, skolungdom gratis.
Arr: Skinnskattebergs kammarmusikförening med 
stöd av Skinnskattebergs kommun, Statens Kultur-
råd, Västmanlandsmusiken och  Systemair.

Lördag 28 mars 16.00 
Konsert med bandmusik, liveelek-
tronik, video och flöjt från EMS
Elektronmusikstudion i Stockholm(EMS) gästar oss 
med tonsättare och instrumentalister från Sverige, 
Tyskland och Libanon. Arr och entré: Se konsert fre 
27 mars.

Söndag 29 mars kl 15.00 
Matinéfilm barntillåten

Söndag 29 mars kl 18.00 
Film för vuxna  
Filmtitlar/info: Biblioteket eller www.biokorpen.se.
Arr: Skinnskattebergs FilmFörening-SFF med stöd 
av Skinnskattebergs kommun.

Tillsammans kan vi skapa ett 
bättre Skinnskatteberg

I vår flyttar vi från Stenhuset i Färna......

Den 2:a April öppnar vi i våra nya 

lokaler på Kohlswa Herrgård
Vi hälsar nya som gamla kunder 

varmt Välkomna !

HÄLSOLUSTEN

0222-281 21 
www.halsolusten.se 

halsolusten@telia.com 
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Nu har ungdomsfören-
ingen SOFFAN bildats. 

Vi är en förening för dig mellan 13 – 25 år och 
vi vill: ”främja ungdomars fritidsintressen. 
Verka för att Skinnskatteberg blir ett bättre 
ställe för ungdomar att vara på.” (citat från 
våra stadgar) 

Vi finns till för att stötta olika ungdomsaktiviteter.

Av unga, med unga, för unga – med stöd av vuxna.

Under 2009 vill vi bl.a. fixa en cykelpark, spela in en skiva, 
ha en lajvkurs och arra ett minilajv, lokal ukm festival, 
rockfestival och kulturläger m.m. 

Vi utgår från vad våra medlemmar vill göra och i förening-
en finns stöttning kring organisation, ekonomi m.m. 

Att bli medlem kostar 10 kr. 

Så… vill DU att nåt ska hända?  
Sätt dig i SOFFAN!!!!!!

Vill du komma i kontakt med oss?

Kontakta: 
Annika Hedberg 
Annika.hedberg@bfhsk.se 
073-0847671

Efterlysning! 
Vi efterlyser den man i en liten röd bil 
som stannade till vid parkeringen vid 
järnvägen där vi håller till och cyklar. 
Du sa att Sågen skulle fixa en cykelpark 
till oss som skulle vara klar till somma-
ren 2009 och bad oss fixa ritningar som 
vi skulle ha med på Ungdomsmässan. 
Du kom inte till mässan men vi har rit-
ningarna. Var är du? Och vad händer?

Restavfall läggs i vanliga soptunnan

Här är exempel på restavfall:
Restavfall är avfall som inte kan återvinnas t ex 
dammsugarpåsar, blöjor, tvättlappar, tops, bomull-
stussar, porslin, keramik, glas som inte är förpack-
ningar (t ex dricksglas, vaser, tillbringare, skålar), 
disktrasor, diskborstar, videoband, CD-skivor, 
vinkorkar, ballonger, kattsand, säkringar, kläder, 
skor, leksaker, fimpar, snus, tuggummi. 
OBS! Vissa produkter har inbyggda batterier, ta 
bort dem och lämna till batteriinsamlingen.

När du sorterat ut matavfall, förpackning-
ar, grovavfall och farligt avfall är det bara 
restavfallet kvar. Det lägger du i den van-
liga soptunnan. Lägg gärna restavfallet i en 
plastpåse och knyt ihop ordentligt.

Vid frågor om sortering, kontakta:
Skinnskattebergs kommun, Raili Gustavsson 0222-45135

Vad händer med restavfallet?
Det du lägger i vanliga soppåsen går till allra 
största delen till en förbränningsanläggning som 
ger el och värme till bostäder. En liten del kan 
gå till deponi (soptippen).
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Massagebehandlingar
Klassisk massage = Delmassage - rygg, nacke, axlar .           ca 30 min
Helkroppsmassage = Avslappnande och mjukgörande.        ca 60 min
Friskvårdande massage
Halvkroppsmassage = Delmassage, djupgående.                    ca 60 min                       
Helkroppsmassage = djupgående, delmassage och avslappnande. ca 60 min

Som massör/massageterapeut arbetar jag både i friskvårdande och rehabiliterande syfte.
Det kallas muskelbehandling eller terapeutisk stretching 

när jag behandlar området du har ont i. 
Som massageterapeut arbetar jag på specifika muskler och muskelgrupper 

genom att tänja, töja, massera och trycka.

Certifierad och Diplomerad Massageterapeut                                
Toini Korpilahti

Centralvägen 5 Skinnskatteberg
Tidsbokning  070 448 28 77
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Om året som gått
Äntligen har allt slit under en tvåårsperiod med kom-
munens ekonomi, från både tjänstemän och politiker, 
gett resultat. För första gången på tio år går våra verk-
samheter plus, dvs. intäkterna är högre än kostnaderna. 
Kommunen har under hösten 2008 blivit utsedd till att 
ha en av Sveriges mest välskötta ekonomier. Ett resultat 
av detta är bokslutet för kommunen 2008, som ger ett 
överskott på ca 7,1 mkr. Så bra resultat har kommunen 
inte visat sedan 1996.

Vad har gjort detta möjligt? Naturligtvis en rad fakto-
rer, men det som kanske mest har blivit tydligare är att 
det finns en utbredd förståelse om ekonomi inom kom-
munen. Dessutom har samarbetet mellan politiker och 
mellan politiker och tjänstemän varit väldigt bra. Det har 
funnits en insikt om att det är viktigare att lösa proble-
men än att vinna politiska poäng.

Vi har visserligen fått en ekonomi i balans, men det finns 
fortfarande mycket arbete kvar att göra. Kommunen har 
alldeles för många ungdomar som mår dåligt och som 
behöver stöd för att komma tillrätta här i livet. Vi har 
höga kostnader för placeringar på både behandlingshem 
och familjehem. Grundskolan kan bli mycket bättre. Vi 
vill att våra barn och ungdomar ska tycka att det är roligt 
att gå till skolan och känna sig stolta över att få höga 
meritvärden. Vi har många mål kvar att uppfylla.

Förutom det positiva som har hänt med den kommunala 
ekonomin, finns en lång rad händelser som bidragit till 
att framtidstron har ökat i Skinnskatteberg. T.ex. har 
invånarna i kommunen fått en gåva av Gerald Engström, 
en ny sporthall/aktivitetshall, som snart är klar för in-
vigning. Vår kyrkoförsamling har fått utmärkelse för sitt 
miljöarbete. Vår Skogsmästarskola får numer officiellt 
bedriva forskning. Infarten till Skinnskatteberg från Gun-
nilbo-hållet har utsetts till att vara Västmanlands vack-
raste vy. Skinnskattebergs taxi har som första taxibolag i 
länet blivit certifierade som Säker Grön Taxi. En välbe-
sökt ungdomsmässa har arrangerats på Folkhögskolan, 
med syftet att stärka den lokala identiteten. Grundsko-
lan har arrangerat en lyckosam Nobelfest för eleverna. 
Kommunen har klättrat i rankinglistorna för företagande. 
Kommunen har dessutom blivit utsedd till att ha Sveri-
ges bästa kvalitet inom äldreomsorgen. Våra föreningar 
i kommunen visar åter igen handlingskraft för att det ska 
finnas utbud av aktiviteter för oss kommuninvånare. Och 
mycket mer.......

Jag vill tacka alla för goda insatser och ett gott samarbete 
2008, och hoppas att trenden håller i sig.

Vi ses!

Carina Sándor 
Kommunstyrelsens ordförande 
2009-02-12

ÖPPET HUS....igen!
SÖNDAGEN den 15 mars kl. 13-15
Då öppnar vi på nytt våra dörrar för intres-
serade. Ett antal föräldrar tar emot för att ni 
ska kunna se er runt, ställa frågor och njuta 
av gott fika.  Vi är mycket glada för det ökade 
intresset utifrån för vår skola. 

Redan idag vet vi att vi växer med minst tio-
talet barn till hösten…till drygt 45 elever.

Vi tror att bl.a.…

• Små klasser 
• Möjligheter till transporthjälp 
• Bra arbetsklimat för barn och personal 
• Bra och nära kontakt skola – hem

..…är faktorer som gör oss intressanta.

Varmt välkomna önskar föräldrar och rektor 
på Olympicaskolan!

Frågor? Rektor Peter Lidholm, 076-7641760

Riddarhyttan

Öppet hus med friidrott i 
Sporthallen 22 mars
I höstas togs de första stegen för att bilda en 
friidrottsklubb i regionen Fagersta, Norberg, 
Skinnskatteberg. Nu är föreningen bildad 
med namnet Bergslagens Friidrottsklubb. 

Från 1 april räknar man med att vara igång med 
träningsgrupper i både Fagersta och Skinnskat-
teberg. Men först bjuder föreningen in till Öppet 
Hus för barn, ungdomar och föräldrar.

I Skinnskatteberg sker det söndagen den 22 
mars mellan kl 12.00 och 14.00 i Sporthallen.

Alla även föräldrarna kommer då att kunna 
prova på olika friidrottsgrenar och övningar 
som man kan utöva inomhus.

Ytterligare upplysningar om Öppet hus och 
om föreningen lämnas av Hans Nyhlén  0222-
32160 och Åsa Holm 0222- 28224 som båda 
ingår i arbetsgruppen för Skinnskatteberg.
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På gång i ABF 
Skinnskatteberg

Konstcirkel 
Är du kreativ och vill ha något att göra? Nu startar vi 
en studiecirkel för dig på dagtid. Vi kommer att hålla på 
med måleri, skulptur, färg och form m.m. 
Låter det intressant? Kom till ett uppstarts möte torsda-
gen den 5/3 kl. 10.00 i ABFs lokal i Lurbohallen.

Studiecirkel ledarträff 
Är du intresserad av att håll i en studiecirkel? Vi kommer 
att ha ett möte för alla som vill hålla i en cirkel. Här får 
du information kring hur du skall gå till väga och vilka 
typer av cirkelverksamhet m.m. som finns. Vi träffas tis-
dagen den 24 mars kl. 18.00 i ABFs lokal i Lurbohallen.

Klimatet är ditt - studiecirkel i hållbar livsstil 
Klimathotet beskrivs ofta som vår tids största globala 
utmaning. Men det kan vara svårt att få en samlad bild av 
problemen och vad vi kan göra åt dem, globalt, i Sverige 
och i Skinnskatteberg. Anmälan görs till ABF Skinnskat-
teberg.

Oj då, jag kan visst sjunga-kören 
Att sjunga mår man bra av! Du som tror att du inte kan 
sjunga men skulle vilja prova att sjunga i kör. Kom 
till: Oj då, jag kan visst sjunga - kören, där platsar alla! 
Du behöver inga förkunskaper. Anmälan görs till ABF 
Skinnskatteberg

Engelska 
Engelska konversation på onsdagar & torsdagar. 
Anmälan görs till ABF Skinnskatteberg

Vi har dessutom planer på att starta upp dessa 
verksamheter: 
Smide silver och svart 
Träslöjd 
Spanska 
Data2: Ordbehandling i Word (du behöver inte ha gått 
Data1 för att delta) 
Grundkurs i data för 60+ 
Navigation 
Konstcirkel kvällstid 
Hör av dig till ABF för intresseanmälan. Vi startar när 
kursen är full.

Mer information och intresseanmälan kontakta: 
Expeditionen i Skinnskatteberg 
Öppettider: Tisdagar 10:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Adress:  Fagerstavägen 13, (Lurbohallen) 
   739 30 Skinnskatteberg

Övriga tider, ring! Tel: 0222-410 70, Fax: 0222-100 01 

Välkommen att delta i vår verksamhet!

 

Scenen är din !!!!!!!

UKM festival 
Skinnskatteberg 14 mars
Vill du ha 5 minuter på scen? 
Eller ställa ut i en utställning?

Är du mellan 13 – 20 år bor i Skinnskat-
teberg och håller på med någon form av 
kultur? 

Tex musik, dans, teater, bild, foto, trolleri, 
akrobatik, film, poesi allt mellan himmel och 
jord.  Då är detta något för dig!

Ukm är en träffpunkt för fantasi & tankar! 
Kom och delta och visa vad du håller på 
med. Både scenkonst och utställningskonst 
är välkommen. 

Du får ca 5 minuter på scen eller ställ ut max 
5 konstverk. Arrangemanget kommer att 
ta hela dagen då vi tillsammans förbereder 
soundcheckar, riggar m.m. inför festivalen.
 
Gå in på www.ukm.se och anmäl dig 
Har du frågor kontakta: Sture, Korpen, Bib-
lioteket eller annika.hedberg@bfhsk.se
sista anmälningsdagen är 7 mars. 
Vi kontaktar dig med mer information om 
tider m.m. 

Alla andra är hjärtligt välkomna till:
UKM festival 14 mars kl 18.00
Ung Kultur Möts i en festival där unga från 
Skinnskatteberg visar upp sin kulturform.
Arrangemanget kommer att vara på flera 
olika platser men börja på Korpen kl 18.00. 

Arrangörer: Sture, Korpen, Biblioteket, 
Bergslagens folkhögskola och ABF
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Lunchseminarium 
tema Lokal utveckling!

Välkommen att delta på ett lunchseminarium  
onsdagen den 18 mars 11.30 – 13.00.

Detta är det första i en rad seminarier som vi vill 
bjuda in till på temat Lokal utveckling. Syftet är att 
öka kontakten mellan olika aktörer i Skinnskatteberg 
och undersöka möjligheten att genom samverkan 
hjälpas åt att utveckla kommunen med omnejd. 

Program: 
11.30 -12 Marita Öberg-Molin informerar om Socialfonden. 
12 – 13 Gemensam lunch

Socialfonden 
I Sverige stöder Socialfonden projekt som främjar kompe-
tensutveckling och motverkar utanförskap. Under perioden 
2007–2013 satsas över 12 miljarder kronor på att hjälpa 
kvinnor och män att stärka sin kompetens och förbättra sina 
utsikter till arbete. Nyligen har ESF rådet gjort en ny utlysning 
av medel till den sociala ekonomin inom områdena kompe-
tensutveckling och sysselsättning.

Marita Öberg-Molin är verksamhetsledare på Coompanion 
Västmanland och sitter i beredningsgruppen för socialfonden 
Östra Mellansverige. 

Kostnad inkl lunch 100 kr.  
Sista anmälningsdag 16 mars.

Anmälan görs till: 
Bergslagens folkhögskola 
0222-44400 
info@bfhsk.se

Bymöte i Riddarhyttan 

Mycket är på gång i Riddarhyttan med omnejd! 
På tidigare bymöten så har det bildats olika 
arbetsgrupper som bl.a. jobbar med: 
Allaktivitetshus, cykelled, museum, miljö m.m. 
På mötet informerar vi varann om hur arbetet 
fortskrider, om det finns nya arbetsgrupper 
samt vad som är på gång.  Kom och delta, alla 
behövs! 
När: torsdagen den 12 mars kl. 18.30.
Var: Olympicaskolans matsal, Riddarhyttan.

Välkomna

RHI - Riddarhyttans hembygds och 
intresseförening

Jakt och fiskemässa i  
Skinnskatteberg 2010!?
Under mars och april så kommer vi 
att genomföra en förstudie för att 
undersöka förutsättningarna för en 
Jakt och fiskemässa i kommunen. 
Vi söker dig som har tips & idéer på hur en 
sån här mässa skulle kunna se ut och/eller 
har kontakter, visioner, nätverk m.m. som 
skulle vara intresserade av ett sådant här 
arrangemang. 

För oss är det viktigt att mässan är lokalt 
förankrad och engagerar oss som bor och 
verkar här. Därför kommer vi att arrangera 
två nätverksträffar under mars och april för 
att försöka samla upp all kunskap och kom-
petens som finns. 

Välkommen till Bergslagens folkhög-
skola: 
tisdagen den 17 mars kl. 19-21  
torsdagen den 16 april kl.19-21

Anmäl dig gärna innan men det är inget 
krav!

Info och anmälan: 
Annika Hedberg-Roth  
Annika.hedberg@bfhsk.se 
0222-44400

Arrangörer: 
ABF Västra Västmanland 
Skinnskattebergs kommun 
Bergslagens folkhögskola
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Årsmöte
Godkärra – Baggbrons 
Samfällighetsförening 
håller årsmöte  
söndagen den 8 mars 
2009 kl. 15.00 i  
Baggbrons Skola.

Sedvanliga årsmötesför-
handlingar. Förtäring.

Styrelsen

Gårdsbutik, loppis och Lantbruk
Nyhet! Frösortiment från Bröderna Nelson!

Snart återförsäljare för Lantmännen i nya lokaler!

Lammkött & Nötkött 
Fågelfrön, jordnötter, talgbollar 
Saft, sylt, presentartiklar, m.m.

Vi tar kort i butiken
Välkommen till oss i Rönningen, Skinnskatteberg 

0222-413 11 
www.gardsfrun.dinstudio.se

Vi är största fastighetsägaren i 
kommunen och hyr ut

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

Årsmöte 
Musik i Hed  

håller årsmöte i  
Hedgården kl. 

15.30 den  
8 mars

Välkomna!

Årsmöte 2009
Vi ses på Skogsmästarsko-
lan onsdagen den 11 mars, 
kl 18 00. Klubben bjuder 
på förtäring. Såväl nya 
som gamla medlemmar är 
välkomna till mötet.

Styrelsen,  
Riddarhytte Tennisklubb

Förenings-
stämma
Folkets Park Skinn-
skatteberg, torsdag 
den 26/3 kl. 18.30.
Sedvanliga mötes-
anteckningar 
enligt stadgar

Riddarhyttans Hem och Skola har Årsmöte 

den 18 mars 18-19 samt medlemsmöte 19-20 
Olympicaskolans matsal i Riddarhyttan

Vi hälsar alla medlemmar välkomna.


