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Kommunfullmäktige 
sammanträder
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* Sedan sist  sid. 8 
* Från biblioteket  sid. 13 
* Jobba i sommar? sid. 14 
* Kyrkans kalender sid. 19 

Dialog
             med politiker i kommunledningen!

Under våren kommer du som medborgare vid fem tillfällen att  
inbjudas till samtal med kommunens politiska ledning!

Du får då möjlighet att komma med synpunkter, funderingar,  
frågor, kritik och uppmuntran!

Frågor vid detta tillfälle: Tekniska frågor

Plats: Albinssons konditori 
Dag: Tisdagen den 9 mars 
Tid: kl 16-18
Du möter: Carl-Eric Fredman och Sven Erik Tallgren
Ordförande resp vice ordf i Tekniska utskottet, samt  
Lars Andersson, Ordförande i Kommunstyrelsen.

Vi bjuder på fika! Välkomna!

arr: Skinnskattebergs kommun

Invigning!
Plats: Hemgården
Dag: Onsdag 3/3

Tid: kl. 10.00

Nu är det ombyggt och klart. Kom och titta!
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Skolans matsedel vecka 10-13

Vecka 10
Måndag: Stekta korvbollar  stuvade morötter & 
potatis.
Tisdag: Kebab spett tomat sås & ris.
Onsdag: Fiskgratäng & potatis.
Torsdag: Ärtsoppa & Pannkaka.
Fredag: Pizza med skinka & ost, pizza sallad.

Vecka 11
Måndag: Pytt i panna.
Tisdag: Färs medaljong  sås grönsaker & potatis.
Onsdag: Fisk panett stuvad spenat & potatis.
Torsdag: Kycklingbitar dragon sås & ris.
Fredag: Tacos med tillbehör.

Vecka 12
Måndag: Cevapcici kall sås & pasta.
Tisdag: Lantbiff med sås grönsaker & potatis.
Onsdag: Miniflipper med pikant sås & potatis.
Torsdag: Skånsk Kalops & potatis
Fredag: Stekt frukost korv & potatismos.

Vecka 13
Måndag: Köttbullar & makaroner.
Tisdag: Wallenbergare sås grönsaker & potatis.
Onsdag: Fiskgratäng & potatis.
Torsdag: Romana soppa & pannkaka.
Fredag: Lovdag.

 
0222:ans redaktion:

Redaktör:  Anders Pettersson 
Redaktionsråd: Marie Wennerström,     
                          Marlene Carlsson   

Adress:  0222:an, Box 101 
  739 22 Skinnskatteberg 
tfn:  0222 / 450 05 
fax:  0222 / 411 92 
e-post:   0222@skinnskatteberg.se
Ansvarig utgivare:  Kommunchef Leena Berglund 
0222:an utkommer med 10 nummer/år. Den finns även att hämta 
i kommunhusets reception samt på webben:  
www.skinnskatteberg.se. Du kan prenumerera på 0222:an för 
120:- om året. Kontakta redaktionen. 
Redaktionen ansvarar inte för material som inte beställts.

Nästa manusstopp:  Den 12 mars
Utgivningsdatum:  Den 30 mars

Aktivitetskalender

Mars
# 01/03 | 14:00 -  Heds kyrkliga syförening har 
möte - Möte hemma hos Eva Borg i Bubbarsbo.
# 01/03 | 19:00 - Årsmöte Heds vävstugeförening - 
Efter årsmötesförhandlingarna fikar vi tillsammans.Välkomna! 
| Vävstugan i Bernshammar
# 03/03 | 10:00-13:00 - Allianslokalen öppen - Kom 
och diskutera med oss! Vi bjuder på fika. | Allianslokalen
# 03/03 | 10:00 - Invigning av nya Hemgården - | 
Hemgården Skinnskatteberg
# 03/03 | 13:00 - Korsdrag med Bengt Ek från 
Kungsör - Träff för daglediga! Bengt Ek från Kungsör un-
derhåller med egna visor. Kaffe och Lotterier | St:Davidsgården
# 03/03 | 19:30 - Onsdagsfilmen Fr. 15 år - Se www.
biokorpen.se för mer info. | Kulturhuset Korpen
# 04/03 | 14:00 - Andakt - Andakt på äldreboende.
Diakon Lisbet Kjellin håller i andakten | Hemgården Skinn-
skatteberg
# 05/03 | 10:00 - Tillverkning av Babypaket 
- Vi träffas varannan fredag i S:t Davidsgårdens övervå-
ning och tillverkar startpaket till nyblivna mödrar i Angola. 
Kontakt: Anna-Karin Söderberg 0222-106 21Välkomna | 
St:Davidsgården
# 05/03 | 21:00 - Skräckfredag på Bio Korpen Fr. 
15 år - | Kulturhuset Korpen
# 05/03 | 21:00 - Dans i Folkets Park till Zlips - | 
Folkets Park
# 07/03 | 14:00 - "Livsloppet" vid Borntorpet - 
Valla för livsloppet. Samling vid elden med Heléne Leijon. | 
Borntorpet
# 07/03 | 15:00 - Årsmöte Godkärra/Baggbrons 
samfällighetsförening - Sedvanliga årsmötesförhand-
lingar. Välkomna /Styrelsen | Baggbro Skola
# 07/03 | 15:00 - Film för alla - se www.biokorpen.se 
för mer info. | Kulturhuset Korpen
# 07/03 | 18:00 - Mässa i fastetid - Mässa med nattvard 
i Heds kyrka.Präst: Heléne Leijon | Heds kyrka
# 07/03 | 18:00 - Film för alla - se www.biokorpen.se 
för mer info. | Kulturhuset Korpen
# 08/03 | 14:00 - Skinnskattebergs kyrkliga Dags-
yförening möts - Dagsyföreningen har möte. Kontakt: 
Anna-Karin Söderberg 0222-106 21 | St:Davidsgården
# 09/03 | 09:30 - Kyrkans tisdag- Dagledigträff för 
vuxna - Träff för daglediga vuxna. Program: Äldreomsorgen i 
Skinnskatteberg.Anna Lena Skog och Monika Sehlin infor-
merar. Öppen förskola i angränsande rum. Gemensamt fika kl. 
10.00 | Hedgården, Hed
# 09/03 | 09:30 - Öppen förskola i Hed - Öppen för-
skola för föräldrar och barn. Dagledigträff för vuxna i angräns-
ande rum. Gemensamt fika kl. 10.00Kontakt: Martin Ståhl 
0222-336 34 | Hedgården, Hed
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Aktivitetskalender
# 09/03 | 16:00 - Dialog med politiker i kommun-
ledningen - Under våren kommer du som medborgare vid 
fem tillfällen att inbjudas till samtal med kommunens poli-
tiska ledning!Du får då möjlighet att komma med synpunkter, 
funderingar, frågor, kritik och uppmuntran!Frågor vid detta 
tillfälle: Tekniska frågorPlats: Albinssons konditoriDag: Tis-
dagen den 9 marsTid: kl 16-18Du möter: Carl-Eric Fredman 
och Sven Erik TallgrenOrdförande resp vice ordf i Tekniska 
utskottet, samt Lars Andersson, Ordförande i Kommunstyrel-
sen.Vi bjuder på fika! Välkomna!arr: Skinnskattebergs kom-
mun | Albinssons konditori
# 09/03 | 19:00 - Årsmöte Bysla Hembygdsfören-
ing - Välkomna! | Bysala hembygdsgård
# 10/03 | 10:00-13:00 - Allianslokalen öppen - 
Kom och diskutera med oss! Vi bjuder på fika. | Allianslokalen
# 10/03 | 14:00 - Miniorer - Kyrkans minior-
verksamhet.   Vi fikar, leker, pysslar och samtalar om Gud 
och livet. Ledare och kontakt: Martin Ståhl 0222-336 34 och 
Marie Blommé 0222-336 30 | St:Davidsgården
# 10/03 | 17:00 - Buggkurs Nybörjare - | Folkets 
Park
# 10/03 | 18:30 - Årsträff för Lokala Hyresgäst-
föreningen Fä-Ri-Sk - Alla medlemmar som bor i 
kommunens lägenheter välkomnas till "Gillestugan", Klockar-
bergsv 9 C (källarplan) i Skinnskatteberg | Gillestugan
# 10/03 | 19:00 - Buggkurs Fortsättning - | Folkets 
Park
# 11/03 | 19:00 - Årsmöte- Arbetarekommunen 
(s) i Skinnskatteberg Plats: Allaktivitetshuset Sture Års-
mötesförhandlingar, Fullmäktigelistan fastställs, Handlings-
programet inför valet, Riksdagsledamot Margareta Israelsson 
 medverkar. Fika
# 11/03 | 19:00 - Månadskören tema Irländskt 
- Temakör med fokus på pop, rock och gospel! Inga förkun-
skaper krävs men du bör vara beredd på att sångtexterna ofta 
är på engelska.Max 30 deltagare per tema. Fika vid träff.
Anmälan senast 2 veckor före temastart. 1/4 är det sista an-
mälningsdag till tema: Musikal med musik från bla Musikaler 
som Kristina från Dufvemåla, Cats, Jesus Christ Superstar, 
Hair m.fl. v. 15-18)Ledare: Susanne Bågenfelt 0222-336 35 | 
St:Davidsgården
# 12/03 | 19:00 - Konsert med Trio Klingberg/
Mannheimer/Wijk - Annette Alemitou Mannheimer, 
violin, Sara Wijk, cello och Ann-Sofi Klingberg, piano, gör 
en djupdykning i Schuberts båda pianotrios, kombinerat 
med verk av bl.a. Sjostakovitj, Haydn och Brahms.Entré: 
140:-/vuxna, 80:-/medlemmar i Kammarmusikföreningen, 
skolungdom t.o.m. gymnasiet har fri entré! För studerande 
vid SLU-SMS och Folkhögskolan är entrén fri efter betald 
medlemsavgift   (120:-/spelår).Arr: Skinnskattebergs kam-
marmusikförening med stöd av Skinnskattebergs kommun, 
Statens Kulturråd, Västmanlandsmusiken och  Systemair. | 
Kulturhuset Korpen
# 14/03 | 11:00 - Som ett prisma - Musikmässa 
- Som ett prisma!Musikmässa i vårvintertid med 

församlingsbor, musiker och körsångare.Musik av Susanne 
BågenfeltLedning: Gunilla Kindahl BrobergPräst: Hans Eric 
Johansson | Gunnilbo kyrka
# 14/03 | 18:00 - Film från 15 år - se www.biokorpen.
se för mer info | Kulturhuset Korpen
# 15/03 | 14:00 - Heds kyrkliga syförening möts - 
Heds kyrkliga syförening har möte hemma hos Elny och P-O 
Persson i Uttersberg.Kontakt: Gunilla Persson ordf. 0222-320 
90
# 16/03 | 10:00 - Glädjekören - Glädjekören är en kör 
för daglediga. Vi träffas varannan tisdag. Körledare: Susanne 
Bågenfelt 0222-336 35 | St:Davidsgården
# 16/03 | 13:30 - Sagostund på Stacken - | Stacken
# 17/03 | 10:00-13:00 - Allianslokalen öppen - 
Kom och diskutera med oss! Vi bjuder på fika. | Allianslokalen
# 17/03 | 13:00 - Korsdrag med Folk-
musik - Dagledigträff med program: Det låter i 
Hedströmsdalen!Folkmusikprogram med Jeanette och Curt 
Lindmark från Lindesberg.   Kaffe, Lotterier och en liten 
andakt. Välkomna | St:Davidsgården
# 17/03 | 14:00 - Miniorer - Kyrkans miniorverk-
samhet för dig mellan 6-10 år.Vi fikar, leker, pysslar och 
pratar om Gud och livet. Ledare: Martin Ståhl 0222-336 34 
och Marie Blommé 0222-336 30 | St:Davidsgården
# 17/03 | 17:00 - Buggkurs Nybörjare - | Folkets 
Park
# 17/03 | 18:30 - Uppföljning av HGF:s Hyres-
gästenkät - Alla hyresgäster i Skinnskatteberg är välkomna 
till mötet i"Gillestugan", Klockarbergsv 9 C (källarplan) i 
Skinnskatteberg | Gillestugan
# 17/03 | 18:30 - Månadsmöte Alliansen - Våra ar-
betsgrupper behöver många intresserade deltagare. Välkomna! 
| St:Davidsgården
# 17/03 | 19:00 - Buggkurs Fortsättning - | Folkets 
Park
# 17/03 | 19:00 - Författarbesök: Maria Küchen 
- Entré 40:- Skolungdom t.o.m Gymnasiet 20:- inklusive fika 
Biljetter säljs på Biblioteket Arrangörer: Teaterföreningen och 
Biblioteket | Biblioteket
# 18/03 | 10:30 - Andakt på äldreboende - Andakt 
för boende på Klockarbergsgården.Diakon Lisbet Kjellin hål-
ler i andakten. | Klockarbergsgården
# 18/03 | 17:00 - Repetition med Temakören inför 
Bachkonsert - Observera tiden!! Tidigarelagd denna gång. 
Temakör med fokus på pop, rock och gospel! Inga förkun-
skaper krävs men du bör vara beredd på att sångtexterna ofta 
är på engelska.Max 30 deltagare per tema. Fika vid träff.
Anmälan senast 2 veckor före temastart. 1/4 är det sista an-
mälningsdag till tema: Musikal med musik från bla Musikaler 
som Kristina från Dufvemåla, Cats, Jesus Christ Superstar, 
Hair m.fl. v. 15-18)Ledare: Susanne Bågenfelt 0222-336 35     
| St:Davidsgården

fortsätter på sid 4
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Aktivitetskalender
# 18/03 | 19:00 - Årsmöte Skinnskattebergs Hem-
bygdsförening - Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Vi 
bjuder på kaffe. Alla välkomna. | St:Davidsgården
# 18/03 | 19:30 - Film från 15 år - OBS Dagen! se 
www.biokorpen.se för mer  info | Kulturhuset Korpen
# 20/03 | 18:00 - Hembygdsafton med bildvisning 
och körsång - Bildvisning och bygdeberättelser med Erik 
Karlsson.Hedkören med gäster under ledning av Susanne 
Bågenfelt.Präst: Marie Blommé Kaffe och Lotterier. Varmt 
välkomna! | Bysala hembygdsgård
# 20/03 | 18:00 - Uggleutflykt med Naturskydds-
föreningen. Samling kl.18.00 vid Centralskolans parke-
ring. Medtag korv och fika. Kontaktperson: Leif Johansson. 
Tel.10971
 # 21/03 | 10:00 - Bowling: BKS U2 - FRISK - | 
Lurbohallen
# 21/03 | 11:00 - Gudstjänst med teater för liten 
och stor - Barnen i kyrkans miniorverksamhet kommer att 
spela teater i denna gudstjänst. Präst: Marie BlomméKyrkvåff-
lor, pyssel och vernissage med utställning av barn och ung-
domar i församlingen i S:t Davidsgården efter gudstjänsten.
Varmt välkomna alla!   | Skinnskattebergs kyrka
# 21/03 | 11:30 - Bowling: BKS U1 - FRISK - | Lurbo-
hallen
# 21/03 | 18:00 - Liten Bachstund med Work-
shopskören - Temakören med projektet Bach, gör en liten 
musikstund med Bachmusik.Ledare: Susanne Bågenfelt | 
Skinnskattebergs kyrka
# 21/03 | 18:00 - Film från 15 år - se www.biokor-
pen.se för mer info | Kulturhuset Korpen
# 23/03 | 13:15 - Kommunstyrelsen sammanträ-
der - | Kommunhuset
# 23/03 | 18:30 - Musikalpremiär! - Kulturskolorna 
i Skinnskatteberg och Fagersta presenterar stolt musikalen 
”Jorden runt” av Dan och Gullan Bornemark i arrangemang 
av kulturskolans specialarrangör Tomas Sahlberg och i regi 
av Eva Anderberg. Medverkande: Elever och lärare från båda 
kulturskolorna. Entré: 50:- /vuxna, 20:- barn och skolungdom 
t.o.m. gymnasiet. | Kulturhuset Korpen
# 24/03 | 18:30 Årsmöte med Naturskyddsfören-
ingen. på Skinnskattebergs Bibliotek kl.18.30. Tage Berg-
gren visar också bilder om möten med varg: ”Mina kramsjuka 
vargar”. Kontaktperson: Elisabet Skog. Tel. 13244
# 24/03 | 10:00-13:00 - Allianslokalen öppen - 
Kom och diskutera med oss! Vi bjuder på fika. | 
Allianslokalen
# 24/03 | 17:00 - Buggkurs Nybörjare - | Folkets 
Park
# 24/03 | 19:00 - Buggkurs Fortsättning - | Folkets 
Park
# 25/03 | - Teater: Apkonster av Dockteaterverk-
stan - 9.30 Förskola10.30 Förskola12.00 F-klasser 
Teater samarbete förskola/skola och bibliotek | 

Kulturhuset Korpen
# 25/03 | 18:00 - Föreläsning i skolutvecklings-
serien: Tomas Danielsson - Föreläsning i skolutvecklings-
serien: Tomas Danielsson ”Att klara stressen i skolan”Tomas 
ligger bakom begrepp som tokstress, vaccinationer mot stress, 
stresshypokondri,nu även stressagilty samt mycket annat. Han 
har som föreläsare och experti stressfrågor blivit känd för 
svenska folket som Stressdoktorn från Örebro. | Kulturhuset 
Korpen
# 25/03 | 18:30 - IOGT-NTO-föreningen har 
månadsmöte - IOGT-NTO-föreningen har månads-
mötei sin lokal på Skolvägen 8. Du är välkommen | 
IOGT-NTO-lokalen
# 27/03 | 09:00 - Loppis i Folkets Park - Boka 
bord på 0222-103 76 el. 070-5392684 | Folkets Park

# 27/03 | 10:00 - Bowling: BKS F - Smeden F - | 
Lurbohallen
# 27/03 | 14:40 - Bowling: BKS A - Strand - | Lur-
bohallen
# 27/03 | 19:00 - Tacokväll i Bysala Hembygds-
gård för allt kvinnfolk! - Anmälan senast 24/3 till 
Barbro 33012, Kristina 33021 eller Cajsa 30523.
Varmt välkomna! | Bysala hembygdsgård
# 28/03 | 11:30 - Bowling: BKS U2 - BKS U1 - | 
Lurbohallen
# 29/03 | - Film och diskussion i samarbete skola/
bibliotek - Åk 7 ser Projekt Versus : Insidan Vs 
utsidan | Kulturhuset Korpen
# 30/03 | - Utställning: Leo Lutecki & Christoffer 
Dalkarls - Leo Lutecki & Christoffer Dalkarlsteck-
ning & fotografi | Biblioteket
# 30/03 | - Film och diskussion i samarbete skola/
bibliotek - Åk 8 och 9 ser Projekt Versus : Insidan 
Vs utsidan | Kulturhuset Korpen
# 30/03 | 13:00 - Vernissage: Leo Lutecki & Chris-
toffer Dalkarls - | Biblioteket
# 30/03 | 18:30 - Årsmöte för Hyresgästfören-
ingen Skinnskatteberg - Alla medlemmar i Skinn-
skatteberg är välkomna till årmötesförhandlingar 
i "Gillestugan", Klockarbergsv 9 C (källarplan) i 
Skinnskatteberg | Gillestugan
# 31/03 | 10:00-13:00 - Allianslokalen öppen - 
Kom och diskutera med oss! Vi bjuder på fika. | 
Allianslokalen
# 31/03 | 17:00 - Buggkurs Nybörjare - | Folkets 
Park
# 31/03 | 19:00 - Buggkurs Fortsättning - | Folkets 
Park
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Stacken Familjecentral
Familjecentralen är en mötesplats för 
föräldrar och barn, 0-6 år.
Här kan barnen leka, sjunga, måla och föräldrar 
ges möjlighet att träffa andra småbarnsföräldrar.
Kaffe, te och dryck till barnen finns att köpa till 
självkostnadspris. I övrigt får du ta med det som 
passar till dig och ditt barn.

Nya öppettider:
Tisdagar 9.30 - 16.00
Torsdagar 9.30 - 16.00

Tisdag den 16 mars är det sagostund med
Isabelle från biblioteket kl. 13.30

VÄLKOMMEN  

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

Inbjudan till Årsmöte
med lokalföreningen RFHL Oberoende Skbg 
den 28 mars 2010 kl. 15.00 i ABF:s lokal vid 

Bowlinghallen (Fagerstav. 13). 
Varmt Välkomna!!! Styrelsen

Inbjudan till Årsmöte
Heds IF

Söndagen den 28 mars kl. 14.00
i Hedgården

Servering
Välkommen

VEDSPIS ÖNSKAS
Vi behöver en vedspis till vår 
Flottarkoja.
Flottarkojan finns vid Skildammen i 
Riddarhyttan och är ett
mindre hus från tiden då timmerflottning 
pågick i våra trakter.
Tfn. 0222-13244  0222-13330
Riddarhyttans hembygds- och 
Intresseförening

Familjerådgivningen i
 Skinnskatteberg

Mottagning i Fagersta, Centrumvägen 3 (gamla 
brandstationen bakom Lidl) 73740 Fagersta.

Till familjerådgivningen kan man söka
• När man grälar fastän man vill hålla sams eller 
tiger om det man skulle behöva prata om
• När man tyngs av att behöva vara ensam om 
ansvaret för barnen, hemmet, ekonomin
• När en vill bryta upp och en vill stanna kvar
• När man har utvecklats åt varsitt håll och har 
svårt att ge varandra av det nya man upplevt

Man kan komma tillsammans med sin partner el-
ler som enskild person. Besöken är kostnadsfria.
Vi har tystnadsplikt. Inga registreringar förekom-
mer och man kan, om man vill, vara anonym.
Välkomna att ringa!
Familjerådgivare, leg psykoterapeut 
Agnetha Kilström
telefon 0223-446 07
E mail: agnetha.kilstrom@fagersta.se 

Familjerådgivare, leg psykoterapeut 
Ingalill Sahlström
telefon 0223-442 89
Email: ingalill.sahlstrom@fagersta.se

Företagsmässa
 den 17 april i Sporthallen (ev. Korpen)

Information:
Näringsliv och turism 0222-45045 och 

Johan Torvaldsson 0222-13280.

Hembygdsforskning på Internet

Var med och bevara vår historia för framtiden
Hembygdsföreningen är ansluten till 
Bygdeband. Om ni har gamla bilder, så scan-
nar vi av dem.
Mer information på årsmötet den 18/3 kl. 
19.00 på St. Davidsgården.

Skinnskattebergs hembygdsförening
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Det händer på Kulturhuset 
Korpen i mars 2010

Onsdag 3 mars kl 19.30  
Onsdagsfilmen
Arr: Skinnskattebergs FilmFörening-SFF med stöd 
av Skinnskattebergs kommun. Information om 
filmtitlar finns på biblioteket, på Korpen och på 
www.biokorpen.se, du skapar din egen inloggning 
som du kan spara för att komma direkt till 
medlemssidorna nästa gång du besöker hemsidan.

Fredag 5 mars kl 21.00
Film, fredagsrysaren
Arr: Skinnskattebergs FilmFörening-SFF med stöd 
av Skinnskattebergs kommun. Information om 
filmtitlar finns på biblioteket, på Korpen och på 
www.biokorpen. läs här ovanför.

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

Söndag 7 mars kl 18.00
Film för alla
Arr: Skinnskattebergs FilmFörening-SFF med stöd 
av Skinnskattebergs kommun. Information om 
filmtitlar finns på biblioteket, på Korpen och på 
www.biokorpen.se.

Fredag 12 mars kl 19.00
Konsert med Trio Klingberg/Mannheimer/Wijk
Annette Alemitou Mannheimer, violin, Sara 
Wijk, cello och Ann-Sofi Klingberg, piano, gör 
en djupdykning i Schuberts båda pianotrios, 
kombinerat med verk av bl.a. Sjostakovitj, Haydn 
och Brahms.

Entré: 140:-/vuxna, 80:-/medlemmar i 
Kammarmusikföreningen, skolungdom t.o.m. 
gymnasiet har fri entré! För studerande vid SLU-
SMS och Folkhögskolan är entrén fri efter betald 
medlemsavgift   (120:-/spelår).

Arr: Skinnskattebergs kammarmusikförening 
med stöd av Skinnskattebergs kommun, Statens 

Kulturråd, Västmanlandsmusiken och  Systemair.

Söndag 14 mars kl 18.00
Film fr 15 år
Arr: Skinnskattebergs FilmFörening-SFF med stöd 
av Skinnskattebergs kommun. Information om 
filmtitlar finns på biblioteket, på Korpen och på 
www.biokorpen.se, du skapar din egen inloggning 
som du kan spara för att komma direkt till 
medlemssidorna nästa gång du besöker hemsidan.

Torsdag 18 mars kl 19.30
Film fr 15 år
Arr: Skinnskattebergs FilmFörening-SFF med stöd 
av Skinnskattebergs kommun. Information om 
filmtitlar finns på biblioteket, på Korpen och på 
www.biokorpen.se, 

Söndag 21 mars kl 18.00
Film fr 15 år
Arr: Skinnskattebergs FilmFörening-SFF med stöd 
av Skinnskattebergs kommun. Information om 
filmtitlar finns på biblioteket, på Korpen och på 
www.biokorpen.se,

Tisdag 23 mars kl 18.30  
Musikalpremiär!
Kulturskolorna i Skinnskatteberg och Fagersta 
presenterar stolt musikalen ”Jorden runt” av 
Dan och Gullan Bornemark i arrangemang av 
kulturskolans specialarrangör Tomas Sahlberg och 
i regi av Eva Anderberg. Medverkande: Elever och 
lärare från båda kulturskolorna. 

Entré: 50:- /vuxna, 20:- barn och skolungdom t.o.m. 
gymnasiet. 

Torsdag 25 mars kl 18.00
Föreläsning i skolutvecklingsserien: 
Tomas Danielsson ”Att klara stressen i skolan”
Tomas ligger bakom begrepp som tokstress, 
vaccinationer mot stress, stresshypokondri,
nu även stressagilty samt mycket annat. Han har 
som föreläsare och expert
i stressfrågor blivit känd för svenska folket som 
Stressdoktorn från Örebro.
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ABF informerar 
Välkommen att delta i vår verksamhet.  

Vi erbjuder cirklar i bl.a. detta: 

Förberedande Jägarexamen för ålder 10-15 år. 

Naturkunskap, Överleva i skogen, Den svenska faunan, Leva ekologiskt, jägarexamen. 

För er som tagit jägarexamen finns följande fördjupnings cirklar:  

Tillvaratagning, Eftersök, Jaktledning, Viltvård, Ladda eget.  

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

Dessutom PROVA PÅ QI GONG 9&16 mars  kl 19.00 gratis i Spegelsalen på Bergslagens 

folkhögskola. Frågor kontakta Britt-Marie Bergvall 070-8394044 

___________________________________________ 

Vildmarksmässan 15-16 maj 2010 i Skinnskatteberg 
Välkommen att vara med på årets mässa. Vi kommer att hålla till på Herrgårdsängen med 
omnejd. Med möjlighet att vara både inne och ute.  
För utställare: Hyr en plats för 300kr/dag  
För föreningar: Hyr en plats för 100 kr/dag och visa er verksamhet. 
Anmälan till ABF, man kan vara både inne och ute.  
Naturkonstutställning, filmer och foton: Vi söker dig som gör konst med naturmotiv eller har 
naturfilmer och natur foton. Var med på mässan och visa upp dina mästerverk.  
Nu har arbetet med Vildmarksmässan startat och vi träffas nästa gång 23 mars kl 18.00, 
därefter träffas vi varje tisdag i ABFs lokal i Lurbohallen. Alla intresserade är varmt 
välkomna! 
Expeditionen i Skinnskatteberg  
Öppettider:  Tisdagar 10:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 
Tel: 0222-410 70, 073-0847671 
annika.hedberg@abf.se 
Välkommen att delta i vår verksamhet! 

___________________ 
Ung i Bergslagen  
Vill du gö nåt? Ska vi gö det ihop?  

Det här är ett nätverk för dig mellan 13-25 år som bor i Bergslagen och som har en idé om nåt du skulle vilja göra. 
Här kan du träffa andra som har ideér, få stöttning, tips m.m. Dessutom genomför vi tillsammans några 
gemensamma aktiviteter varje år runt om i Bergslagen. Så var med och gör Bergslagen till det bästa stället att vara 
på.   
Kontakta: Annika HedbergRoth,annika.hedberg@bfhsk.se,073-

0847671 



 8

www.skinnskatteberg.se0222:an

Sedan sist
Ett axplock från månaden som gick: 

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

•	 En krisledningsövning har genomförts.

•	 Har deltagit i ett seminarium i Strömsholm om den relativt nya strandskyddslagen. Byggnation 100 
meter från strand är fortfarande den generella regeln, men det kan beviljas dispens om det finns 
särskilda skäl. Ingen kan beviljas egen sjötomt, det måste alltid finnas en strandremsa på ett tiotal 
meter för ”allmänt bruk” närmast vattnet.

•	 Två dialogmöten med medborgarna har hållits på Albinssons konditori. Skolfrågorna stod som 
huvudpunkt på dagordningen vid första tillfället och vård- och omsorgsfrågorna behandlades vid 
andra tillfället. Även andra spörsmål kom upp.

•	 Ett preliminärt bokslut för 2009 presenterades vid Kommunstyrelsens sammanträde. Den 
preliminära resultaträkningen visar ett positivt resultat på ca 5,6 miljoner kronor vilket innebär ett 
plus mot budget med ca 800.000 kronor. Prognoserna under hösten har visat på ett betydligt sämre 
resultat. Bl a har följande positiva faktorer tillkommit sedan delårsrapporten: Verksamheternas 
underskott har minskat med ca 2,5 miljoner kronor. Fastighetsavgifterna ger högre intäkter 
än beräknat. Kommunens fonder hos Folksam har återhämtat sig sedan bokslutet 2008. 
Skatteintäkterna minskade inte lika mycket som befarades vid delårsbokslutet. Avskrivningarna 
blev lägre än beräknat pga senarelagda investeringar och Arbetsgivarförsäkringarna blev lägre än 
budgeterat. 

•	 Bokslutsberedningen den 28 januari hade både intressanta och fruktbara diskussioner. Viktigt för 
Kommunstyrelsen samt Miljö och Byggnadsnämnden att få utvärdera sina verksamheter. 

•	 Vid Pensionärs och Handikapprådet  kom många nyttiga synpunkter att ventileras. 
 Bl a klargjordes att snöröjningen inte är kommunens ansvar utan Vägföreningens och    
 Vägverkets.

•	 Har hunnit med en träff med Robert Axelsson, första forskaren vid Skogsmästarskolan, Sveriges 
Lantbruksuniversitet som lagt fram sin avhandling och doktorerat här i Skinnskatteberg. 
”Landscape Approach for Sustainable Development” – ”Landskapsansats för hållbar utveckling”. 
Mycket spännande!

•	 Ett företagsbesök hos Taxi har hunnits med. Vi diskuterade bl a samordningen av färdtjänst och 
sjukresor som ligger på länsnivå, samt kunde också konstatera att frågan om att det finns flera 
vägar inom kommunen som har identiska namn, nu är ett ärende hos Tekniska Utskottet. 

Skinnskatteberg 2010-02-11
Lars Andersson (s)
Kommunstyrelsens Ordförande 
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Hyresgästföreningen Skinnskatteberg 
inbjuder alla medlemmar till

Årsmöte
Tisdagen den 30 mars 2010 kl 18.30
i ”Gillestugan”, Klockarbergsv 9 C

(källarplan) i Skinnskatteberg

Förutom årsmötesförhandlingar har vi en  
dialog om aktuella boendefrågor

Vi bjuder på fika med bröd 
 

Känn dig välkommen!
Arbetsgruppen

VÄLKOMMEN  till en presentation av

Gustaf Wennerbergs x-jobb i arkitektur 
på Lunds Tekniska Högskola i februari 
som handlar om ett möjligt

Geocentrum i Riddarhyttan
med efterföljande diskussion om hur vi kan  
förverkliga ett centrum för geologi och geoturism.

OSA till Christina Lindequist i god tid, Ekomuseum Bergslagen
christina@ekomuseum.se     0240-66 30 82, 0705-94 06 65

För mer info om denna dag kontakta Johan Torvaldsson
070-832 43 43 eller johan@scanglas.se

Torsdag 11 mars kl 14.00
OBS! Samma dag

BYMÖTE - kl 18.30 
Program som ovan 
samt allmänna bymötesdiskussioner.

Allaktivitetshuset (fd Församlingshemmet)
Norra Parkvägen 2, Riddarhyttan

Arr: RHI i samarbete med Ekomuseum Bergslagen

Sommarjobb för 
skolungdom
Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder 
skolungdom anställning under tre 
perioder vid våra kyrkogårdar.
 

Är du intresserad av gräsklippning, plantering och 
utomhusarbete? Då kan du vara den vi söker.
 

Rangordna i din ansökan vilka perioder du är intres-
serad av.
 

Period 1 14/6 – 2/7
Period 2 6/7 - 23/7
Period 3 27/7 – 14/8

Sista ansökningsdag 31/3 2010
 

Skickas till:
Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling 
Kyrkvägen 3
739 31  Skinnskatteberg
 

Märk kuvertet med ”Sommarjobb 2010”

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till:
Vaktm.Veli-Matti Sorvari 0222-33639
Kh Hans Eric Johansson  0222-33632
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Det händer på 

Alla ungdomar från åk 7 och uppåt: Kom till STURE för att umgås med kompisar, fika, prata 
med oss ledare, ge förslag på aktiviteter, spela spel allt ifrån olika familjespel, FIFA 09, Sing-
Star och Quizz till biljard och pingis, var med i en speciell gruppverksamhet, sjung och spela i 
replokalen, du kommer snart även att kunna spela in din platta i den snart färdiga studion! 
Efter ungdomarnas speciella önskemål har vi ibland disco, filmkvällar, karaoketävlingar, 
rock-kvällar och liknande.

Våra öppettider är:
Måndag 18 – 22
Tisdag Stängt
Onsdag 18 – 22
Torsdag 18 – 22
Fredag 18 – 23
Lördag jämn vecka 18 – 23 
Lördag ojämn vecka Stängt

På gång: Buggkurs ledd av instruktörer, Zumba, streetdance, afrikansk dans via DVD och 
storbildsskärm. Vi planerar även för ett Öppet Hus för allmänheten under april månad. 

Vi ser gärna att ni som föräldrar alltid kan kontakta oss eller att ni kommer och hälsar på. 
Välkomna!
Önskar vi som arbetar på STURE:
Roger Pia Christina Satu Marie

I samarbete med Studiefrämjandet arrangerar vi Rockkarusellen som är en av Sveriges största 
musiktävlingar för oetablerade band! Du som publik har möjlighet att rösta fram de 2 band 
som du tycker ska gå vidare till distriktsfinalen i Västerås. Två ytterligare spelningar kommer 
att ske på STURE:

Lördagen 27 februari kl 19.00
Banden som gästar oss är:  
Arty Choke Västerås Grunge
Emil Karlsson Västerås Akustisk
Fusion Virsbo Funk
Shilly Shally Västerås Indie
Stonetrade Sala Hårdrock

Lördagen 27 mars kl. 19.00
Dudley Red Cat Kvicksund Powerpop
Pasted Arboga Punk
Purple Nail Västerås Gothic
The Bedfolds Västerås Rock
Waredge Arboga Hårdrock

Arrangemanget är naturligtvis drogfritt.

Kontakt STURE: Telefon 450 70 eller e-post: marie.stam@skinnskatteberg.se 
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I skrivande stund håller vi på som bäst att planera sportlovsaktiviteterna, och så här ser det 
preliminära programmet ut: 

På 

Lördag 27 februari kl 19-24 Rockkarusellen och Disco! I samarbete med Studie-
främjandet arrangerar STURE detta populära evenemang där en jury finns på plats och 
publiken får rösta vilka 2 band som ska gå vidare till finalen i Västerås! 
Disco är planerat från kl 22-24. 

Måndag 1 mars kl 18 – 23 Airbrush-verkstad. Anmälan till STURE
Tisdag 2 mars kl 11 – 16 Pulkarace, tävlingar, korvgrillning vid Källfallet eller 

Innebandyturnering i Sporthallen
Onsdag 3 mars kl 18 – 23 Zumba! Du får möjlighet att prova på denna häftiga dans

under ledning av duktiga instruktörer!
Torsdag 4 mars kl 18 – 23 FIFA-turnering på storbildsskärm
Fredag 5 mars kl 18 – 23 Filmkväll
Under öppettiderna på kvällstid kommer vi även att lägga in frågesport, 
biljardturnering och Sing-Star.
För upplysning ring 450 70 

Föreningsaktiviteter:
Måndag 1 mars – 
torsdag 4 mars, dagtid Fotbolls-CUP, Systemairhallen. Arrangör SSK.
Onsdag 3 mars kl. 10 – 12 Pimpelfiske. Samling vid C-skolan kl 10.00. 
Medtag pimpelspö.  Klubben bjuder på gorvgrillning samt prisutdelning. 
Arrangör: Skinnskattebergs Sportfiskeklubb. Ring för upplysning Matti, 152 55 

eller 070-361 81 86.

Onsdag 3 mars 20 – 21 Prova-på-innebandy i Sporthallen.  Under hela 
veckan är det ordinarie träningstid för alla lag. Arrangör: Knäppmora AIK

Hela veckan 10 – 16 Öppet i Källfallsliften. Tävling varje dag och 
prisutdelning.  Onsdag även öppet kvällstid kl 18 –21. Allt är beroende på om snötillgången 
fortfarande är riklig. Arrangör: MK Hyttan, ring för upplysning 135 85

Lördag 6 mars Dagtid Familjedag i Källfallet med skidskola och aktiviteter. 
Arrangör: Friluftsfrämjandet 

Planerade aktiviteter kan bli förändrade och fler aktiviteter kan tillkomma. Se kommunens 
hemsida www.skinnskatteberg.se för information.

Marie Stam
Verksamhetsledare
STURE
Marie.stam@skinnskatteberg.se 
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Vill Du vara med och skapa ett bättre Skinnskatteberg?
Kom då med oss och arbeta i en av våra arbetsgrupper inför valet! Gör något!

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

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

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

Alliansen har möte i S:t Davidsgården 17 mars klockan 18.30
Du kan också nå oss via mail eller telefon:

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

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

ALLIANSEN vill arbeta för SKINNSKATTEBERGS BÄSTA

www.korstamma.se

Körstämman i Skinnskatteberg är tillbaka! För mer information kontakta 
Bilda på tel. 0222-410 80 eller korkansliet@bilda.nu. Varmt välkommen!

Körstämman i Skinnskatteberg 18-20 juni 2010

Nu är det hög tid att anmäla sig till årets körstämma! 
Njut av sommarens skönaste sångupplevelse, möt några av våra 
intressantaste körledare i sångverkstäderna, sjung tillsammans 
med andra i busksång på Herrgårdsängen i sommarnatten och ta 
del av den nya sångboken med sånger från Körsams alla 
medlemsförbund.
Visst låter det härligt?
Välkommen!
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Biblioteket informerar
Utställning på biblioteket 

30 mars – 16 april
Leo Lutecki & Christoffer Dalkarls

teckning & fotografi

Vernissage tisdag den 30 mars kl. 13.00

Teater samarbete förskola/
skola och bibliotek

Apkonster av Dockteaterverkstan
25 mars 

9.30 Förskola
10.30 Förskola
12.00 F-klasser

Spelas på Korpen

Film och diskussion i samarbete skola/
bibliotek

Åk 7 ser Projekt Versus : Insidan Vs utsidan 29/3
Åk 8 och 9 ser Projekt Versus : Insidan Vs utsidan 30/3

Skapande skola projektet fortsätter i samarbete mellan bibliotek, kulturskola och skola. 
Åk 9 arbetar med danspedagog och åk 8 med kreativt skrivande tillsammans med författaren 
Cannie Möller.

Läseklubbarna fortsätter att träffas! Håll utkik efter sportlovsaktiviteter!

Författarbesök: Maria Küchen
Onsdag den 17 mars kl. 19.00

Entré 40:-   
Skolungdom t.o.m Gymnasiet 20:-
inklusive fika

Biljetter säljs på Biblioteket

Arrangörer: Teaterföreningen och Biblioteket
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Vanliga glödlampor är på 
väg att fasas ut, och under 
en övergångstid kommer 
dessa att ersättas i huvud-
sak av s k lågenergilampor, 
som innehåller kvicksilver. 
Kvicksilver är mycket giftigt, och därför är det 
viktigt att veta hur man hanterar trasiga lågener-
gilampor.

Så gör du när lågenergilampan går sönder
I en varm lampa förångas kvicksilvret och fyller 
slutligen hela lampan. Går en sådan lampa sönder 
tas kvicksilver i gasform lätt upp vid inandning 
och lagras sedan i kroppen.
Rekommendationer när en varm lampa går
sönder:
- Öppna fönster och stäng sedan dörrarna till 
rummet, där den varma lampan gått sönder, och 
lämna rummet i 20 till 30 minuter. 
- Samla sedan upp lampresterna med till exem-
pel en kartongbit och lägg dem i en glasburk med 
lock.
- Torka därefter golvet med en fuktig trasa. 
Lägg även trasan i burken, förslut burken och 
märk den  med texten "kan innehålla
 kvicksilver ".
- Lämna burken till returhantering avsedd för 
miljöfarligt avfall.
- Använd inte dammsugare! Det finns en risk 
för att dammsugaren finfördelar kvicksilverdrop-
parna och sprider dem i luften.
Om en kall lampa går sönder behöver man däre-
mot inte lämna rummet. Hanteringen sköts annars 
på samma sätt som med den varma lampan.
Uttjänta lampor räknas förstås också som miljö-
farligt avfall och ska lämnas in för returhantering.
Källa: Kemikalieinspektionen

Skinnskattebergs Kommun    
Äldreomsorgen    

    Nu ska du få höra
    vad vi vill med Din 
    sommar göra
    Kom och tjäna en peng
    Du får jobba i våra
     glada gäng

Vi söker semestervikarier till vår äldreomsorg  
  
• Sjuksköterskor    
• Undersköterskor   
• Vårdbiträden   

Upplysningar kan lämnas av   

Kristina Bergman   0222 - 450 50
Anna Ramberg   0222 - 451 30

Facklig företrädare   
Britt-Marie Eriksson   0222 - 450 37

Sista ansökningsdag 100315 
Ansökan skickas till:
  
Klockarbergsgården  
Klockarbergsvägen 10 
739 30  Skinnskatteberg  
 

Påminnelse från Byggnadskontoret

Om du vill vara säker på att få bygglov före sommaren är sista ansökningsdag för bygglov
den 30 april. Kom ihåg att handläggningen av ärendet påbörjas först när kompletta

handlingar har inkommit.

Telefon och besökstider på Byggnadskontoret
Byggnadsinspektören Michael Zerai träffas

på telefon 0222-451 27 måndag – torsdag kl. 8.00-10.00
Bokning av besökstid samt övriga frågor
på telefon 0222-450 87 Anita Vytlacil.
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Tillsammans kan vi skapa ett 
bättre Skinnskatteberg

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

Alla kan delta på sina villkor, till exempel:

• delta i våra månadsmöten och diskutera 
      aktuella frågor i vår kommun. Ju fler idéer      
      och förslag, desto bättre slutliga förslag I en        
      liten kommun som vår ligger förslag och
      beslut ”synliga” för alla.
• vara med i en arbetsgrupp om en aktuell 

fråga.
• efter nästa val komma in i fullmäktige.
• på sikt delta aktivt i utskott eller nämnd.

Är du ung, gammal eller mitt i livet? 
Om demokratin ska leva, måste många 
delta och ta ansvar. Gör slag i saken och 

hör av Dig!

carina.sandor@liberal.se
janne.lejon@telia.com

vanja.leneklint@telia.com
eller ring 0222-416 72

Vi lovar Dig en rolig och intressant tid!
Vi har årsmöte den 16 februari

 kl. 18.30 i St Davidsgården. 
Med diskussion av aktuella frågor 

Du är hjärtligt välkommen!            

Vi bjuder på fika.

 

Fredag 26 mars kl. 19.00 
S:t Davidsgården 
 

”Visafton”
Lokala trubadurer. Sjung och lyssna! 
Trivsam stämning och värmande 
soppa serveras!

Till förmån för

Candle in  
the dark- 
 
 

Sång för 
jorden och 
livet

27/2 kl. 19.30 
Skinnskatte-
bergs kyrka 
 
Välkomna!

Korsdraget vår 2010 
S:t Davidsgården  
varannan onsdag 
13.00-15.00

3 mars 
Bengt Ek från Kungsör  
Underhåller med egna visor. 

17 mars 
Det låter i Hedströmsdalen 
Ett folkmusikprogram med Jeanette 
och Curt Lindmark från Lindesberg.
 

31 mars 
Må bra musik  
Triolen underhåller 
 

14 april 
Riddarhyttan i äldre tider 
Ulla Fredriksson berättar och visar 
bilder. 
 

28 april 
Röda korset 
Presentation av verksamheten och 
musikunderhållning av hemlig gäst.

Kaffe - Andakt - Lotterier
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Vi är största fastighetsägaren i 
kommunen och hyr ut

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

Massagebehandlingar
Klassisk massage          ca 30 min
Helkroppsmassage       ca 60 min
Friskvårdande massage
Halvkroppsmassage       ca 60 min                       
Helkroppsmassage ca 60 min

Som massör/massageterapeut arbetar jag både i 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

BUGGKURS
ALLA är välkomna till

Folkets park
I Skinnskatteberg den 10 mars
Nybörjarkurs kl 17:00-19:00
Fortsättning kl 19:00-21:00

4 kvällar 2 tim per gång 500 kr
Instruktörer: Andreas Villen och Jenny Eriksson

Anmälan sker till Jenny Eriksson tel. 0708-547081 
mail: jinoo@live.se

Välkommen!

Arbetarekommunen (s) i Skinnskat-
teberg inbjuder alla medlemmar till

 Årsmöte!
Torsdagen den 11 mars kl 19.00
Plats: Allaktivitetshuset Sture

• Årsmötesförhandlingar
• Fullmäktigelistan fastställs
• Handlingsprogramet inför valet
• Riksdagsledamot Margareta Israelsson 
      medverkar.
• Fika

Välkomna ! 
Styrelsen
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Föreläsningsdagar i Skinnskatteberg vårterminen 2010 
                                                                
                                          
25 Mars
Tomas Danielsson: Att klara stressen i skolan
Tomas ligger bakom begrepp som tokstress, vaccinationer mot stress, stresshy-
pokondri, nu även stressagilty samt mycket annat. Han har som föreläsare och 
expert i stressfrågor blivit känd för svenska folket som Stressdoktorn från Örebro.

29 April
Igor Ardoris: Livet är hur vi upplever att livet är. 
Med målande metaforer och fängslande engagemang får Igor både 
barn och vuxna att engageras i budskapen från konceptet SjälFörsvar. 
Igor är känd från TV-serien klass 9 A. och som framgångsrik coach 
och föreläsare

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

 Kl. 15.00-18.00      Skolans personal
            Kl. 18.00-19.30      Föräldrar och allmänhet

Plats: Korpen 

Ny Skola – Nya Möjligheter

Skinnskattebergs Vägförening
 

 håller ordinarie årsstämma den  23 mars 2010

Är Du intresserad av hur vägarna sköts i Skinnskatteberg och hur den vägavgift Du betalar används, 
skall Du avsätta en vårkväll för Vägföreningen.

Årsstämman äger rum på St Davidsgården och börjar kl 18.30

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas för påseende i receptionen på kommunkontoret, på 
biblioteket och hos Swedbank senast 14 dagar före stämman

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

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

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

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

Helger under våren: 
Påskafton, annandag påsk, pingstafton öppet som lördag.

Skärtorsdag öppet ordinarie tid.

Övriga helgaftnar och helgdagar stängt.

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

Detta kan du lämna:

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

Förpackningar•	
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Svenska kyrkans kalendarium mars 2010
Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling
 
Söndag  28/2 kl. 11.00 Gudstjänst i S:t Davidsgården i Skinnskatteberg, Heléne Leijon. 
Onsdag  3/3 kl. 13.00 Korsdrag i S:t Davidsgården, Skinnskatteberg.  
     ”Bengt Ek från Kungsör” underhåller med egna visor. 
Torsdag  4/3 kl. 14.00 Andakt på Hemgården, Skinnskatteberg. Lisbet Kjellin.
Fredag  5/3 kl. 10.00 Babypaketet. Tillverkning av startpaket till nyblivna mödrar i  
     Angola. S:t Davidsgårdens övervåning. Skinnskatteberg.
Söndag  7/3 kl. 14.00 Valla för livs...loppet vid Borntorpet. Samling vid elden med Heléne Leijon. 
Söndag  7/3 kl. 18.00 Mässa i fastetid i Heds kyrka. Heléne Leijon.
Tisdag  9/3 kl. 9.30  Kyrkans tisdag Hed. Träff för daglediga vuxna och Öppen förskola för  
	 	 	 	 	 föräldrar	och	barn.	Gemensamt	fika.	
Söndag  14/3 kl. 11.00 Som ett prisma, mässa i vårvintertid. Gunnilbo kyrka. Hans Eric Johansson, 
     körer och musiker.
Onsdag  17/3 kl. 13.00 Korsdrag i S:t Davidsgården i Skinnskatteberg. Det låter i Hedströmsdalen!  
     Folkmusikprogram med Jeanette och Curt Lindmark från Lindesberg.
Torsdag  18/3 kl. 10.30 Andakt på Klockarbergsgården, Skinnskatteberg. Lisbet Kjellin.
Lördag  20/3 kl. 18.00 Hembygdsafton Bysala hembygdsgård. Erik Karlsson och Marie Blommé. 
	 	 	 	 	 Hedkören	med	flera. 
Söndag  21/3 kl. 11.00 Gudstjänst med liten och stor i Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé.
Söndag  21/3 kl. 18.00 Liten Bachstund med workshopkören. I Skinnskattebergs kyrka.  
     Ledare: Susanne Bågenfelt. 
Tisdag  23/3 kl. 9.30  Kyrkans tisdag Hed. Träff för daglediga vuxna och Öppen förskola för  
	 	 	 	 	 föräldrar	och	barn.	Gemensamt	fika.	
Tisdag  23/3 kl. 16.00 Vardagsmässa i Skinnskattebergs kyrka,  Marie Blommé.
Fredag  26/3 kl. 19.00 Visafton. Lokala trubadurer. Trivsam stämning med värmande soppa.  
       S:t Davidsgården i Skinnskatteberg. Till förmån för Hela världen - Svenska  
       kyrkans biståndsorgan.
Lördag  27/3 kl. 19.30 Candle in the dark- Earth hour. Sång för jorden och livet. Ljuständning i   
     Skinnskattebergs kyrka. Heléne Leijon.
Söndag  28/3 kl. 11.00 Mässa när tiden går. ”Kom inte försent”. Marie Blommé och Heléne Leijon.
Söndag  28/3 kl. 18.00 Palmsöndagsgudstjänst i Hed med S:t Davidskören. Marie Blommé. 
Onsdag  31/3 kl. 13.00 Korsdrag. Triolen underhåller med ”må bra musik” i S:t Davidsgården i  
     Skinnskatteberg. 
Torsdag  1/4 kl. 14.00 Skärtorsdagsmässa i Hemgården, Skinnskatteberg. Marie Blommé.
Torsdag  1/4 kl. 19.00 Skärtorsdagsmässa i Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé. 

Hembygdsafton 
Bysala hembygdsgård 

20 mars kl. 18.00 
 
 

Bildvisning och 
bygdeberättelser! 

Hedkören med gäster 
Kaffe och Lotterier 

 
 

Erik Karlsson 

Susanne Bågenfelt 
Präst: Marie Blommé

Liten Bachstund 
-Workshopkören-

Skinnskattebergs kyrka 
21 mars kl. 18.00 
ledare:  
Susanne Bågenfelt

Söndag 14 mars kl 11.00
Gunnilbo kyrka

Som ett Prisma
Mässa för kör, solister 
och orkester  
Församlingens körer  
Musik: Susanne Bågenfelt 
Ledning: 
Gunilla Kindahl Broberg

Min plats på  
Jorden 

Palmsöndagsgudstjänst
 

 
 

Heds kyrka 
28/3 kl. 18.00 

S:t Davidskören  
Präst: Marie Blommé 
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Centralv. 4B
2 rok, 58,9 kvm
I mycket fint skick, balkong
Hyra 3 716 kr/mån

2 månader hyresfritt

Bergslagsv. 3B
3 rok, 80,5 kvm
Nyrenoverad med balkong
Hyra 4 453 kr/mån

Ring för mer information 
VS-Hus AB 

Tel 021-38 14 50
vardagar  08.00-16.30

www.vs-hus.se 

SKINNSKATTEBERG

RIDDARHYTTE TENNISKLUBBS

ÅRSMÖTE 2010

avhålles tisdagen den 9 mars kl 18.00 på
Skogsmästarskolan (v flygeln).

Vi bjuder på förtäring i vanlig ordning.

Alla intresserade är välkomna.
Styrelsen

Bowling after work i
Lurbohallen

Fredagen
19 mars
kl. 17.00

Spela 2 serier
Kaffe

Varm smörgås
Övriga serier till reducerat pris

Endast 50 kronor.
ÖPPETTIDER

Måndag - Onsdag    15.00 - 21.00
Torsdag    12.00 - 21.00
Fredag    12.00 - 18.00
Lördag - Söndag   12.00 - 18.00

Bokning 0222-10202, fax 0222-10001
Mail info@lurbohallen.se


