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18 april
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Kommunstyrelsen
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5 april
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Kommunhuset
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Teatermaskinen tackar

Stefan Åhlén
Skägget Larsson
Daniel Flink, Hedins
Jörgen Andersson
Rolf & Eva Nyström
Gunnar & Kristina Henriksson
Gunlög Olsson

Riddarhyttans Stål och Trä: 
Ville Karlsson
Rolf Eidenbrandt
Stefan Conradsson
Daniel Körkö

Bista Mekan:
Håkan Rudfeldt 
Krzystof Stachowicz
Noga Ivica 
Jan Prach

Ni är med och förverkligar vår 
quatrohelixmaskin som invigs 
den 28 maj.

Teatermaskinen efterlyser

Arbetskraft 

Vi gör nu en slutspurt med vårt 
bygge och ska samtidigt bygga scen 
för sommarens föreställningar.
Har du tid - en dag, en vecka, en 
månad. Hör av dig!
Vi välkomnar assistans med bygge, 
scenbygge, körningar, hämtningar 
och mycket annat.

Material

Vi söker också tyger, skinn, virke, 
hästvagnar, båtar, matdosor och 
annat smått och gott.
Funderar du på garagerensning? 
- Hör av dig!

Medverkande 

Sommarens föreställningar av 
Nástis väg och Det sista upproret  
kommer att involvera ett stort 
antal medverkande. 
Är du intresserad av att ingå? 
- Hör av dig!
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Skolans matsedel vecka 10-13
 Vecka 10   
Måndag Kycklingfilé currysås & ris.  
Tisdag  Färsbiff sås grönsaker & potatis.
Onsdag Panerad fisk remoluadsås & pot. 
Torsdag Romana soppa & pannkaka  
Fredag Chili con carne & ris.  
 
   
 Vecka 11   
Måndag Pasta med kyckling & ostsås. 
Tisdag  Färsbiff sås grönsaker & potatis. 
Onsdag Panerad fisk kall sås & potatis. 
Torsdag Korv stroganoff & ris.  
Fredag Kasslergratäng med rotfrukt  
  strimlor.    
  
 Vecka 12  
Måndag Ugnsbakad korv & potatismos. 
Tisdag  Hälsodagen  
Onsdag Panerad fisk pikantsås & potatis. 
Torsdag Ärtsoppa & Fläsk-Pannkaka 
Fredag Pasta & skinksås. (Elevens val) 
   
 Vecka 13  
Måndag Kebabspett tomatsås & ris. 
Tisdag  Pannbiff med lök, sås & potatis.
Onsdag Panerad fisk kall sås & potatis.
Torsdag Kycklinggryta med ris. 
Fredag Köttfärsgratäng.  

 
0222:ans redaktion:

Redaktör:  Anders Pettersson 
Redaktionsråd: Marlene Carlsson   

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

Nästa manusstopp:  Den 12 mars
Utgivningsdatum:  Den 29 mars

Baggbrobygdens Byalag

kallar till

Årsmöte 

Söndag 27/2 kl. 15:00
i Baggbrons skola

Välkommen!

Heds IF

kallar till

Årsmöte 

Söndag 13/3 kl. 14:00
i Hedgården

Välkommen!

Gokärra-Baggbrons 
Samfällighetsförening

kallar till

Årsmöte 

Söndag 13/3 kl. 15:00
i Baggbrons skola

Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Förtäring

Välkommen!              Styrelsen

Riddarhytte Tennisklubb

håller sitt 

Årsmöte 

Tisdag 15/3 kl. 18.00
 på Skogsmästarskolans Kansli

Vi bjuder på smörgåstårta med kaffe
Välkommen
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Aktivitetskalender
Mars 2011

01/03 | 17:30 - JUNIS för barn - 
Skapis, Moviekids, Safekids | IOGT-NTO-lokalen
02/03 | 19:00 - Aerobics - Skinnskattebergs gym-
nastikförening. Välkommen! | Gymnastiksalen
02/03 | 19:30 - Onsdagsfilmen - 
Se www.biokorpen.se för mer info om aktuell film. | 
Kulturhuset Korpen
04/03 | 19:00 - Teater: På finska heter det KAI-
PAUS - se annons sid. 9 | Baggbro Skola
06/03 | 15:00 - Konsert: Två kvinnor - hjärtat 
känner ingen tid - se Korpens kalender sid. 10 | 
Kulturhuset Korpen
06/03 | 19:00 - Aerobics - Skinnskattebergs gym-
nastikförening. Välkommen! | Gymnastiksalen
07/03 | 19:00 - Gympa - Skinnskattebergs gymnas-
tikförening. Välkommen! | Gymnastiksalen
08/03 | 17:30 - JUNIS för barn - 
Skapis, Moviekids, Safekids | IOGT-NTO-lokalen
08/03 | 19:00 - Årsmöte i Bysala hembygdsfören-
ing - Välkommen! | Bysala hembygdsgård
09/03 | 19:00 - Aerobics - Skinnskattebergs gym-
nastikförening. Välkommen! | Gymnastiksalen
10/03 | 18:30 - IOGT-NTO-föreningen har må-
nadsmöte - Skolvägen 8 Välkommen! | IOGT-NTO-
lokalen
13/03 | 14:00 - Heds IF årsmöte - Välkommen! | 
Hedgården, Hed
13/03 | 15:00 - Godkärra – Baggbrons Samfäl-
lighetsförening håller årsmöte - Godkärra – Bagg-
brons Samfällighetsförening kallar till ÅRSMÖTE  
öndag 13 mars 2011, kl. 15.00 i Baggbrons Skola 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar Förtäring Väl-
kommen! Styrelsen | Baggbro Skola
13/03 | 18:00 - Film fr. 15 år - Se www.biokorpen.
se för mer info om aktuell film. 
| Kulturhuset Korpen
13/03 | 19:00 - Aerobics - Skinnskattebergs gym-
nastikförening. Välkommen! | Gymnastiksalen
14/03 | 19:00 - Gympa - Skinnskattebergs gymnas-
tikförening. Välkommen! | Gymnastiksalen
15/03 | 17:30 - JUNIS för barn - Skapis, Movie-
kids, Safekids | IOGT-NTO-lokalen
15/03 | 18:00 - Skolrådsmöte - i Klockarbergssko-
lans konferensrum. Välkomna! | Klockarbergsskolan
15/03 | 18:00 - Riddarhytte Tennisklubbs Årsmö-
te - Riddarhytte Tennisklubb Håller sitt ÅRSMÖTE 
den 15 mars. kl 1800 Vi bjuder på smörgåstårta med 
kaffe. VÄLKOMMNA | Skogsmästarskolans kansli

15/03 | 18:30 - Årsmöte i Turistföreningen Kul-
turbygd i Samverkan - Välkommen! 
| Galleri Astley
16/03 | 18:30 - Skinnskattebergs Arbetarekom-
mun (s) har årsmöte - Sedvanliga årsmötesför-
handlingar och fika!   Alla medlemmar är välkomna.  
se annons sid. 14 | Allaktivitetshuset Sture
16/03 | 19:00 - Aerobics - Skinnskattebergs gym-
nastikförening. Välkommen! | Gymnastiksalen
16/03 | 19:30 - Onsdagsfilmen fr. 15 år - Se www.
biokorpen.se för mer info om aktuell film. | Kultur-
huset Korpen
20/03 | - Film, fr 7 år - Se www.biokorpen.se för 
mer info om aktuell film. | Kulturhuset Korpen
20/03 | 19:00 - Aerobics - Skinnskattebergs gym-
nastikförening. Välkommen! | Gymnastiksalen
21/03 | 19:00 - Gympa - Skinnskattebergs gymnas-
tikförening. Välkommen! | Gymnastiksalen
22/03 | 17:30 - JUNIS för barn - Skapis, Movie-
kids, Safekids | IOGT-NTO-lokalen
23/03 | 18:30 - Årsstämma Skinnskattebergs väg-
förening - Välkommen! | St:Davidsgården
23/03 | 19:00 - Aerobics - Skinnskattebergs gym-
nastikförening. Välkommen! | Gymnastiksalen
26/03 | 16:00 - Konsert: Engegårdskvartetten - se  
Korpens kalender sid. 10 | Kulturhuset Korpen
27/03 | 18:00 - Film, fr 11 år - Se www.biokorpen.
se för mer info om aktuell film. 
| Kulturhuset Korpen
27/03 | 19:00 - Aerobics - Skinnskattebergs gym-
nastikförening. Välkommen! | Gymnastiksalen
28/03 | 19:00 - Gympa - Skinnskattebergs gymnas-
tikförening. Välkommen! | Gymnastiksalen
29/03 | 12:00 - Lunchmöte - Moderaterna har 
lunchmöte. Anmälan till Sture Bäcklund. | Allians-
lokalen
29/03 | 17:30 - JUNIS för barn - Skapis, Movie-
kids, Safekids | IOGT-NTO-lokalen
30/03 | 19:00 - Aerobics - Skinnskattebergs gym-
nastikförening. Välkommen! | Gymnastiksalen
30/03 | 19:30 - Onsdagsfilmen fr. 15 år - Se www.
biokorpen.se för mer info om aktuell film.
 | Kulturhuset Korpen
31/03 | 19:00 - Medlemsmöte Folkpartiet - Väl-
kommen! | Galleri Astley
31/03 | 19:00 - Årsmöte i Skinnskattebergs Hem-
bygdsförening - Välkommen! | St:Davidsgården
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Behöver du assistans?

Vill du ha rätten att själv bestämma vem som ska

assistera dig?

Är en nära och personlig kontakt viktig för dig?

Om du svarat ja på dessa frågor kan vi hjälpa dig.

Vi bedriver sedan 1994 personlig assistans med

mottot – personlig assistans på Dina villkor. Vi

finns för att DU ska få den assistans DU vill ha.

Vill du veta mer? Kontakta oss:
Västeråskontoret: 021-41 41 52

Eskilstunakontoret: 016-48 22 90
e-mail: info@ppa.se

Dagverksamhet LOTSEN 
håller till på 

Centralvägen 21 ( Gulahuset)
Telefon 0222- 45 170

e-post lotsen@skinnskatteberg.se

Våra öppettider:
Måndag 9.00-12.00 15.00 -19.30 
Tisdag    8.00-12.00 15.00 -19.30
Onsdag  8.00-12-00 16.00- 19.30
Torsdag 8.00-12.00 17.00- 19.30 enbart ungdo-
mar 18-25 år. 
Fredag   8.00-10.00 16.00- 19.30
Lördag  10.00 – 15.00
Söndag  17.00 – 21.00

Frukosten serveras till självkostnadspris. 

Lotsen är en dagverksamhet för dig som behöver 
någon att tala med om du inte mår så bra.
Lotsen personalen hjälper dig att kontakta myn-
digheter, sjukvården eller liknande om behovet 
finns.
Vi gör också hembesök om du har svårt att möta 
andra människor. 
Vi gör olika aktiviteter till exempel utflykter, pys-
sel mm.

Ring och prata med personalen om bestämmelser 
för inskrivning. 
Ungdomar som besöker Lotsen på torsdag efter-
middag behöver ingen inskrivning. 

Välkommen till LOTSEN önskar personalen och 
ledningen. 

HYR LOKAL BILLIGT HOS 
FINSKA FÖRENINGEN!

Plats för 40 pers.

Fullt utrust.kök,mm.

kontakt:Erkki 070-2345943-0222-10995

Suomenkielinen palvelu 
Skinnskattebergin kunnassa

Skinnskattebergin kunta on helmikuun 1 päivästä 
lähtien suomenkielen hallintoalue. Tämä merkitsee 
muun muassa sitä, että yksityisillä henkilöillä on 
oikeus käyttää suomen kieltä asioidessaan kunnan 
elimissä asioissa, joissa yksityinen on osapuoli tai 
osapuolen edustaja.
Voitte soittaa numeroon 0222 451 31 jossa vastaa 
suomeksi kunnanjohtaja, Leena Berglund
Sähköposti:  leena.berglund@skinnskatteberg.se

Skinnskatteberg är finskt förvaltningsområde 
från februari 2011. 
Finsk telefonservice alla vardagar kl. 08.00 -17.00
För mer information hänvisas till kommunchefen, 
Leena Berglund, tel 0222 45192

Patricias frisering
Öppet:   mån-tor 9-15

     fre 9-18
 tel. 0222-10729
     Välkommna!
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Familjerådgivningen kommer på besök 
1 mars 13.00

Kom och gör din egen 
semla till fikat
8 mars - fettisdagen

Sagostund med Isabelle 
8 mars 13.30
”Starka flickor”

Stacken Familjecentral
Familjecentralen är en mötesplats för 
föräldrar och barn, 0-6 år.
Här kan barnen leka, sjunga, måla och föräldrar 
ges möjlighet att träffa andra småbarnsföräldrar.
Kaffe, te och dryck till barnen finns att köpa till 
självkostnadspris. I övrigt får du ta med det som 
passar till dig och ditt barn.
Våra öppettider:
Tisdagar 9.30 - 16.00
Torsdagar 9.30 - 16.00
Tfn. 0222-450 55

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

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 
Åsa Draiby
telefon 0223-442 89
Email: asa.draiby@fagersta.se

Hörselombud i Skinnskatteberg
Hörselombud är till för dig som önskar råd och 
hjälp kring din hörsel.

Det kan röra sig om:
Din hörapparat behöver byta batteri eller hörsel-
proppen behöver rengöras.
Byte av slang.

Hörselombudets insatser är gratis

Ann-Katrin Eriksson tfn 0222-45028
Mona-Lisa Bergman tfn 0222-45041
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 Vi kommer självklart att även fortsätta med 
vår Dagens lunch buffé som dessutom kommer 
att erbjuda dagens sallad! Det kommer även att 
finnas  möjlighet för er som vill, att boka in en 
gruppreservation där vi erbjuder en buffé till 
rimligt pris, även amerikansk pizza buffé om så önskas. Hos oss är alla matälskare välkomna, oavsett om 
man vill äta pizza, á la carte eller husmanskost, kom därför in till oss och smaka på vårens nyheter!
  Vi ses på Station!

Sophämtning Skinnskatteberg

Under rådande väderleksförhållande med bla ishalka som följd   
vill vi särskilt uppmärksamma fastighetsägare och vägansvariga   
på landsbygden och tätorter att det enligt Skinnskattebergs Renhållnings-
ordning åligger den ansvarige att se till att transportväg till hämtnings- 
och tömningsplats hålles i framkomligt skick.
Transportvägen skall röjas från snö och hållas halkfri.
Även kompostkärlen skall spettas med ett kvastskaft eller dyligt på 
grund av fuktiga kompostpåsar är fastfrysningsrisken stor.

Om detta inte efterlevs och chauffören bedömer att vägen inte är farbar
kan tömning av sopkärl utebli. Abonnenten kan i detta fall ställa ut en 
säck med det hushållsavfall som inte ryms i sopkärlet. Sopbilen tar
detta vid nästa tömningstillfälle kostnadsfritt.

AMERIKANSK PIZZA! 
Pizzorna kommer att finnas med olika 
pålägg och i tre olika storlekar, Small, 
Medium och Large. Vi använder en-
dast färska råvaror, äkta Mozarellaost och 
fettfri deg. Även för avhämtning.

Vi kommer att hålla i After work på fredagar samt 
utöka öppettiden på vardagarna, i samband med 
vår nyhet...

Snart kommer våren vilket betyder mycket fest och 
långa kvällar. Vi på Station kommer att fortsätta med 
partaj på fredag- och lördagskvällarna, dessutom kom-
mer vi att arrangera stora evenemang i slutet av varje 
månad.  

Välkommen till Station



7

www.skinnskatteberg.se0222:an

Ansökan om Feriearbete vid Skinnskattebergs kommun sommaren 2011

1. Ansökan lämnas till Skinnskattebergs Kommun, senast den 2 maj 2011.
2. Kommunen anställer endast ungdom som går i Gymnasieskolan årskurs 1 och 2.
3. Feriearbetet sker på kommunala arbetsplatser i  Skinnskattebergs kommun.
4. Ungdomarna kan välja mellan tre arbetsperioder:

 Period 1:  13 juni - 1 juli  V. 24 - 26
 Period 2:  4 juli - 22 juli  V. 27 - 29
 Period 3:  25 juli - 13 augusti V. 30 - 32

5. I första hand tas de ungdomar ut som går i årskurs 2 i gymnasieskolan och som inte haft feriearbete
 vid kommunen sommaren 2010.
6. Besked om antagande får du skriftligt senast 23 maj 2011.
7. Arbetstid enligt respektive arbetsplats, i regel 6 tim/dag.
8. För att du som t.ex. är allergisk ska komma på en lämplig arbetsplats, ange detta 
 under särskilda upplysningar, likaså vad du är allergisk emot.
9. Feriearbeten förekommer inom vaktmästeri, barnomsorg och turism. Har du speciella önskemål om arbetsplats  
 ange detta under särskilda upplysningar.  
 Bor du utanför Skinnskattebergs tätort, ange då också var du helst vill sommarjobba. 
 Eventuellt kan det finnas sommarjobb där du bor.

 Ansökan lämnas eller skickas till:    Skinnskattebergs Kommun, Box 101, 
        739 22 Skinnskatteberg

Ytterligare frågor om feriearbeten lämnas av Lennart Engbom, telefon. 0222-450 35.
Den här blanketten finns även att hämta på vår hemsida www.skinnskatteberg.se/kommun/om-kommunen/lediga-jobb
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Har Du Ont?    
Kom då till

Toinis Kiropraktiska &
Fotortopediska Mottagning

Centralvägen 4c 
Skinnskatteberg 

Tidsbest. 070-4482877

Fotortopedisk behandling betyder att fotens valv 
undersöks och behandlas.
Fotbäddar kan sedan provas in exakt

Behandling sker med kiropraktisk mobiliserings-
terapi samt rörelseterapi.
Härmed återställs ofysiologiska ledstrukturer och 
kantställda låsta kotor.
Leder, ledband, muskler specialbehandlads av s.k. 
Artikuleringsmassage, en translativ
Ledyteglidningsmassage,som smörjer upp kotle-
derna med smörjande ledvätska och syre,
Detta tillförs med förbättrad microcirkulation som 
sker med Artikuleringsmassagen,
som ÄR suverän. Och blodflödet i musklerna 
normaliseras, och Akupressure terapin
får smärtlindrande effekt.

Nu kommer vårsolen!
Dags att kolla dina solskydd.

Beställ era Markiser nu till gamla priser!
Beställ era markiser före prishöjningen 1 mars.
Leverans mars - april
Säljer även persienner, rullgardiner, rolliner
Utför även tygbyten av markiser.
Beställda markiser före 1/3 2011 Fri montering

Skinnskattebergs solskydd
0222 - 100 90, 070 - 621 87 65

Vi säljer Sotningsmedel Optizon
för ved, pellets och oljeeldning.

Förebygg soteld denna vinter med
 Optizon sotningsmedel

Skinnskattebergs solskydd
0222- 100 90, 070 - 621 87 65

Skinnskattebergs vägförening

håller ordinarie

Årsstämma

Onsdag 23/3 2011

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 på-
seende i receptionen på kommunkontoret, på

biblioteket och hos Swedbank senast 14 dagar 
före stämman

Välkommen!

Styrelsen

Nu drar vi igång vår kursverksamhet!

Gå in på vår hemsida:
www.fagerstabk.com
för mer information.

Eller kontakta Bengt Larsson
070-532 88 44

Vi samarbetar med: 

Foto: Julia Pettersson
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Biblioteket informerar

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

ger

”På finska heter det
Kaipaus”

”Genom vågorna i ingenmanshavet mellan Sverige och 
Finland kommer hon rullande.
M/S Kaipaus. Om du riktar blicken mot akterdäck så ser du 
dom snart komma ut.
Valborg, Sylvester och Lucia. 
Ännu ovetande om det möte-eller den seriekrock- som snart 
kommer att äga rum emellan dem.
Vi som vet, lutar oss tillbaka och betraktar äventyret.
Vi småler, torkar en tår, gapskrattar och hejar på dessa udda 
figurer.
Dessa älskvärda knasbollars försök att hålla balansen, i 
svallvågorna från varandra.
Men Du, i ärlighetens namn; känner Du inte igen dem? 
Påminner dom inte Dej om någon?
Lyssnar Du noga hör Du tonerna från ett dragspel.
En tragimagisk sagokomedi under månen."

Baggbrons skola
4 mars kl. 19.00

Pris: 100:-
Boka din biljett hos 

Monika Hjorth 0222-41712
Fika till självkostnadspris 

serveras i pausen
Välkommen!

I samarbete med:
Samsamprojektet
Skinnskattebergs Teaterförening
Studieförbundet vuxenskolan
Bygdegårdarnas Riksförbund

Biblioteket säljer 2009 års 
tidskrifter. 

3kr/st eller 4st för 10 kr. Skynda att fynda!
Försäljningen pågår mellan den 7 mars och den 18 
mars.

Sagostund på Stacken:
8 mars kl 13.30
Starka flickor

Fotoutställning: 
Naturbilder av Caroline Bergman och 

Jonna Nyman
Utställningen pågår mellan den 8 mars och 

den 1 april.
Vernissage den 15 mars kl. 18.00.

Boktipsarcafé 
tisdagen den 22 mars kl. 18.00.

Helena och Isabelle tipsar om nya böcker.

”Vi gör en låt”
I samarbete mellan skola och bibliotek. Åk 1-4 .

Eleverna på Klockarbergsskolan och 
Olympicaskolan spelar in en låt

tillsammans med musikern Anders "Kråkan" Ågren 
den 21-23 mars.
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Det händer på Kulturhuset Korpen i mars 2011

Onsdag 2 mars kl 19.30
  Film, se www.biokorpen.se

Söndag 6 mars kl 15.00
  Två kvinnor - hjärtat känner ingen tid 
I en föreställning om två kvinnoliv - likheter och olikhe-
ter, skogen och staden Paris. Sånger och tankar om kärlek, 
drömmar, längtan, skaparkraft och livsglädje. Romantik och 
nostalgi. Om världarna som finns inom varje människa.
Sånger på engelska, franska och svenska. Jazz, folkton och 
eget blandas med franska klassiker - 
Edit Piaf och Jacques Brel.
En föreställning i två akter.
Medverkande: Lina Adolphson, sång och piano, Jörgen 
Paulsson, saxofon, Mats Norrefalk, gitarr, Stefan Bäcklund, 
kontrabas, Camilla Ringquist, sång och piano  
Elias Ringquist, gästpianist Ola Johansson, dragspel och kontrabas

Arr. Kultera med stöd av Ett kulturliv för alla, Skinnskattebergs kommun, Västmanlandsmusiken
Förköp: Janssons El 0222-104 60 Entré:  100 kr  Vid förköp 80 kr. Medlemmar i Kultera har rabatt.

Söndag 13 mars kl 18.00
  Film, se www.biokorpen.se

Onsdag 16 mars kl 19.30
  Film, se www.biokorpen.se

Söndag 20 mars kl 18.00
  Film, se www.biokorpen.se

Lördag 26 mars kl 16.00
  Engegårdskvartetten
Kvartetten bildades 2005 och har redan etablerat sig internationellt.
Medlemmarna är Arvid Engegård och Atle Spongberg, violin, Juliet Jopling, viola 
och Jan-Erik Gustafsson, cello. Programmet upptar verk av Haydn, Nordheim och 
Beethoven. 
Entré: 140:-/vuxna, 80:-/medlemmar i Kammarmusikföreningen, skolungdom 
t.o.m. gymnasiet har fri entré! För studerande vid Skogsmästarskolan är entrén fri efter betald medlemsav-
gift(120:-/spelår).

Arrangör: Skinnskattebergs Kammarmusikförening med stöd av Skinnskattebergs kommun, Statens Kul-
turråd, Västmanlandsmusiken och  Systemair.

Söndag 27 mars kl 18.30
  Film

Onsdag 30 mars kl 19.30  
 Film

Foto: Thomas Ljungkvist

Medlemskap i Skinnskattebergs Filmförening 
kostar 300:-/vuxen och 100:-/t.o.m 18 år, och 
gäller som fritt inträde till alla våra filmer 
under ett helt år från inköpsdatum.
Du köper ditt medelmskort i samband med 
filmvisning.
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Tillsammans kan vi skapa ett 
bättre Skinnskatteberg! 

 

 

Känner Du  
 

att demokrati är viktigt, 

och att Du vill dela med Dig av Dina 

åsikter, besök då gärna våra 

diskussionsfyllda och roliga 

månadsmöten. 

 
 

  
 

 
 

 

Kontakta gärna någon av oss 

 

carina.sandor@liberal.se 

janne.lejon@telia.com eller 
vanja.leneklint@telia.com eller tel. 41672 
 

 

 

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

tid! 
 

 

www.folkpartiet.se/skinnskatteberg 
 

Medlemsmöte 
31/3 kl. 19:00

i Galleri Astley
Välkommen!

Vårflod
När snön och isarna smälter på våren så ökar 
vattenmängden i såväl mark som sjöar och vat-
tendrag. Detta fenomen brukar kallas vårflod. 

En stor vårflod orsakas ofta av tre samverkande 
faktorer: ett stort snölager, snabb avsmältning 
samt regn.
Avsmältningsprocessen är mycket väderberoen-
de, och exempelvis ett milt, molnigt och blåsigt 
väder orsakar i regel större avsmältning än ett 
soligt och vindstilla väder. 
Detta beror delvis på att molnigt väder gene-
rellt orsakar varmare lufttemperaturer nattetid 
än klart väder, men även på att vinden hela 
tiden avleder fuktig och kall luft som bildas vid 
snötäckets yta under snösmältningen och ersätter 
denna med varmare luft. 
Därmed blir energiöverföringen från luft till 
snö effektivare när det blåser, vilket påskyndar 
snösmältningen.
 
Beräkningar vid SMHI
Vårfloden är en vanlig företeelse på de flesta håll 
i Sverige och SMHI använder olika metoder för 
att bedöma vårflodens tidpunkt och omfattning. 

Förutom manuella mätningar av snödjup vid ett 
antal väderstationer finns en hydrologisk modell 
som kontinuerligt beräknar snötäckets vattenin-
nehåll i ca 1000 delområden i Sverige. Denna 
information kombineras med väderleksprognoser 
för att beräkna snösmältningen och den totala 
vattenföringen.

Klimatförändringen påverkar
Om man tittar hundra år bakåt i tiden så kan 
man se trender i tidpunkten för vårfloden som en 
eventuell effekt av en klimatförändring i Sve-
rige. På många håll i Götaland har en tidigare 
vårflod ersatts av höga vinterflöden då nederbörd 
faller som regn istället för snö. 

Även i Svealand och längre söderut syns en 
trend mot en allt tidigare och mindre vårflod. I 
Norrland däremot tycks läget fortfarande vara 
stabilt med en vårflod som generellt kulminerar 
under perioden maj-juni, beroende av vattendra-
gets storlek och geografiska läge. 

Källa: SMHI
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Sedan sist
Helt kort från månaden som gick:
 
I denna spalt rapporterar jag för alla intresserade om några av de olika frågor som varit uppe under den 
senaste tiden för mig som kommunstyrelseordförande i Skinnskatteberg.

Ca 20 st nya ”politiker” har tagit plats i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen om man tittar på både 
ordinarie ledamöter och ersättare. En hel del introduktion och genomgångar har klarats av under de första 
veckorna. Jag tror att det kan vara bra även för mera garvade politiker att uppdatera sina kunskaper om 
regler inom de demokratiska instanserna och få olika verksamhetsområden belysta från olika vinklar.  
En av utbildningsdagarna har hållits i Karmansbo. Axel Danielsson talade om ”politikerrollen” för 
politiker från Skinnskatteberg, Norberg, Avesta och Hedemora. Mycket givande och uppskattat. 
Stämningen var god.
 
Ledningsutskottet har haft sitt första möte. Några av frågorna som diskuterades: Ensamkommande 
flyktingbarn, Kommunens Vision, Kommunstyrelsens reglemente, Utvecklingsmedlens fördelning mm

Ett SUV-möte - Samverkan för utveckling av Västmanlands län – har hållits i Hallstahammar. Följande 
frågor diskuterades: Kompetensförsörjningen. (Hur ska samhället planera ett utbildningssystem som ger 
de studerande arbete och försörjer företag med kompetent personal), Integration och flyktingmottagande, 
Länsplan för Västmanland och Företagsklimat.

Bokslutsarbetet har startat. En första utvärdering av hur kommunens mål har uppfyllts under 2010 avlöpte 
bra. Många givande diskussioner.

En hel Kommunstyrelsedag har genomförts den första februari. Chefen för Vård och omsorg, Per 
Österberg informerade om vilka insatser kommunen gör inom olika områden på den sociala sidan 
och skolans rektor Ylva Åkerberg informerade om kommunens pågående skolutvecklingsprogram. 
Blockvisa gruppmöten hanns också med. På eftermiddagen fick kommunstyrelsen en rejäl genomgång 
av den ekonomiska situationen. Skinnskattebergs ekonomi är god. På KS-mötet beslutades bl a att 
tillsätta två olika beredningsgrupper, en som ska se över Kommunstyrelsens delegationsordning och en 
beredningsgrupp som skall titta på Arvodesreglementet. Kommunens vision diskuterades också. Skall 
fastställas av KF den 21 februari.

Brottsförebyggande rådet har haft sitt första möte för året.. Bl a planeras ett ”medborgarmöte” till den 12 
april. Nya närpolischefen i Fagersta Eva Lindberg kommer att närvara – mera info kommer.. 
Ett första planeringsmöte med representant från Länsstyrelsen inför invigningen av Forsåns naturreservat i 
slutet av maj har hållits..

Politiker och Tjänstemän har haft en heldag på Färna och processat folkhälsofrågor som har med 
ungdomar att göra. En mycket viktig fråga. En god folkhälsa handlar inte bara om att hälsan bör vara så 
bra som möjligt, den bör också vara så jämlikt fördelad som möjligt.

11 februari 2011 
Lars Andersson, Kommunstyrelsens ordförande (s)
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14 maj 2011 i Skinnskatteberg

Efter förra årets succé har vi nu laddat 
om och ställt in siktet på årets mässa. 

Vi hälsar utställare och deltagare 
varmt välkomna till årets mässa!

Information och anmälan finns på 
www.vmmassan.se

Vill du vara med i arbetet med Vildmarksmässan?
Då är du välkommen på våra arbetsgruppsmöten i ABF:s lo-

kal vid Lurbohallen, den 8/2, 1/3, 29/3, 26/4 och 10/5,
eller kontakta Annika Hedberg Roth på nr. 073- 084 76 71
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Sommarjobb  
för skolungdom
Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder skolung-
dom anställning under tre perioder vid våra 
kyrkogårdar. Du skall ha fyllt 15 år.

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

Rangordna i din ansökan vilka perioder du är  
intresserad av. 

Period 1 13/6 – 1/7
Period 2 4/7 - 22/7
Period 3 25/7 – 12/8

Sista ansökningsdagen 31/3 2011

Skicka (eller lämna i vår brevlåda) ansökan till:

Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo  
församling, Kyrkvägen 3
739 31  Skinnskatteberg

Stora semmel-
dagen

Stora semmel-dagen in-
faller i år den 9 mars. För 
många semmel-älskare 
infaller då årets enda 

fet-tisdags-bulle-dag. Festen 
före fastan.
Dagen därpå – Askonsdagen börjar kyrkoårets Fas-
tetid, de 40 dagarna, söndagarna oräknade, fram till 
påsk.
Fastetiden har sedan länge varit en tid av dopför-
beredelse, för de som skulle döpas till påsk. Därför 
innehåller söndagarnas texter sådant som en lär-
junge skulle känna till om tro, tvivel, kamp och fres-
telser. Under fastan följer vi också det som hände 
då, runt Jesus, ja ibland nästan timme för timme.

Er
Hans Eric Johansson 
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Ti 1/3 kl. 18.30 Samtalskväll; om Frälsarkransen, i S:t Davidsgården. Heléne Leijon. 
On 2/3 kl. 13.00 Korsdrag; Dagledigträff i S:t Davidsgården i Skinnskatteberg. Program: Bokprat om  
    gamla och nya böcker. Bibliotekarie Helena Persson, Skinnskattebergs bibliotek. 
On 2/3 kl. 18.30 Samtalskväll i Hedgården. Ledare, Heléne Leijon.
Sö 6/3 kl. 14.00 Gudstjänst vid skidspåret, Borntorpet i Skinnskatteberg. Marie Blommé.
Sö 6/3 kl. 18.00 Fastlagsmässa i Heds kyrka. Marie Blommé.
On 9/3 kl. 18.00 Askonsdagsmässa i S:t Davidsgården, Skinnskatteberg. Marie Blommé.
To 10/3 kl. 10.30 Andakt på Klockarbergsgården i Skinnskatteberg. Marie Blommé och Lisbet Kjellin.
Lö 12/3 kl. 18.00 Hembygds- och församlingsafton i Bysala hembygdsgård. Erik Karlsson, Hedkören och  
    Hans Eric Johansson. Underhållning, kaffe och lotter. 
Sö 13/3 kl. 11.00 Mässa i fastetid, S:t Davidsgården i Skinnskatteberg. Hans Eric Johansson. Kyrk-café.
On 16/3 kl. 13.00 Korsdrag; Dagledigträff i S:t Davidsgården i Skinnskatteberg. Program: Sång och musik med  
    Frälsningsarmén i Avesta. 
To 17/3 kl. 14.00 Andakt på Hemgården i Skinnskatteberg. Marie Blommé och Lisbet Kjellin. 
Sö 20/3 kl. 11.00 Mässa i fastan, S:t Davidsgården i Skinnskatteberg.  Mari Jansson.  
    Scen med bibliska figurer. Kyrk-café. 
Ti 22/3 kl. 16.00 Vardagsmässa i S:t Davidsgården i Skinnskatteberg. Marie Blommé.
Lö  26/3 kl. 20.00 Earth hour, Länge leve livet. Gudstjänst i S:t Davidsgården i Skinnskatteberg. Marie Blommé  
    med unga ledare. 
Sö 27/3 kl. 11.00 Mariamässa med Iona-sång i Skinnskattebergs kyrka, Marie Blommé, Hedkören och  
    S:t Davidskören. Kyrk-café.  
On 30/3 kl. 13.00 Korsdrag; Dagledigträff i S:t Davidsgården i Skinnskatteberg. Program: Friskvård för ett   
    bättre liv.  
    Heléne Leijon, präst och personlig tränare. 
To 31/3 kl. 10.30 Andakt på Klockarbergsgården i Skinnskatteberg. Marie Blommé och Lisbet Kjellin. 

Svenska kyrkans kalendarium mars 2011
Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling

www.svenskakyrkan.se/skinnskatteberg

Församlingens präster: 
Kh. Hans Eric Johansson: 0222-336 32 
Komm. Marie Blommé: 0222- 336 30 
Komm. Heléne leijon: 0222 - 336 33 

Månadens psalm

2. O vilken kärlek, underbar, sann! 
Aldrig har någon älskat som han. 
Frälst genom honom, lycklig och fri, 
vill jag hans egen evigt nu bli. 
 
3. Tag mig då, Herre, upp till ditt barn.  
Lös mig från alla frestarens garn.  
Lär mig att leva, leva för dig,  
glad i din kärlek, offrande mig.  
 
Text: L Sandell 1889 
Musik: F.A Ekström 1860

Tonsättaren av psalmen, Fredrik August Ekström  
kom ifrån Stjärnvik i Gunnilbo och var organist och  
folkskolelärare i där.  
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På 

Måndag 28/2 kl 18 – 23 Biljardturnering/Dartturnering
Tisdag 1 mars kl 16 –  ?? LAN
Onsdag 2 mars kl 18 – 23 Frågesport och tilltugg
Torsdag 3 mars kl 10 – 15 Korvgrillning å pulka åkning i källfallet
Sture öppnar kl 18 -23.              Slapp kväll.
Fredag 4 mars kl 18 – 23 Filmkväll
Lördag     5 Mars     kl 19-00        Rockkarusellen med lokala bandet 
Anderssonz när banden tystnat riggar vi om och KÖR DISCO.
Under öppettiderna på kvällstid finns även Familjespel och Sing-Star mm. alla våra aktiviteter 

är givetvis drogfria.

För upplysning ring 0222 - 450 70 

Föreningsaktiviteter:

Lördag     26/2 Fotbolls-CUP, Systemairhallen. Arrangör SSK.
Söndag     27/2 Fotbolls-CUP, Systemairhallen. Arrangör SSK.
Måndag 28/2 mars – 
Tisdag 1 mars -
Onsdag 2 mars kl. 10 – 12 Pimpelfiske. Samling vid Klockarbergs skolan kl 

10.00. Medtag pimpelspö. Klubben bjuder på gorvgrillning samt prisutdelning. 

Arrangör: Skinnskattebergs Sportfiskeklubb. Ring för upplysning Matti, 152 55.

Söndag      6/3          kl 10 – 15     Sportflygning i sporthallen kaffeservering, 

modellflygs konstruktören Erik Huss säljer enkla flygplan och helikoptrar som du 

får hjälp med att flyga priser 50-400 kr, Med arrangörer Norbergs flygklubb.

Hela veckan kl 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

Planerade aktiviteter kan bli förändrade och fler aktiviteter kan tillkomma. Se kommunens 

hemsida www.skinnskatteberg.se för information.

Roger Ingvarsson

Verksamhetsledare

STURE

 roger.ingvarsson@skinnskatteberg.se


