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Kommunstyrelsen 
sammanträder 

den 27 mars kl. 09.30 
i Stora Sammanträdesrummet,  

Kommunhuset

Dagordning annonseras på 
www.skinnskatteberg.se 

Allmänheten hälsas välkommen!

   DAGS ATT SÖKA MILJÖPRIS &  

   
MILJÖSTIPENDIUM!

Skinnskattebergs kommun utdelar miljöpriset för förtjänstfull insats inom 
miljöområdet. Priset kan tilldelas en person, grupp eller organisation. 
Miljöstipendiet utdelas t.ex. för studier & studieresor, vars syfte är förkovran 
i miljöfrågor. Pristagare ska som enskild person vara mantalsskriven i 
Skinnskattebergs kommun, medan en organisation ska ha säte i kommunen. 
Total summa för miljöpriset och miljöstipendium är högst 10 000 kr. Sista 
ansökningsdagen är 31/3. 

Skicka fritt formulerad ansökan till adressen: Skinnskattebergs kommun, Box 
101, 739 22 Skinnskatteberg. Skriv Miljöpris/-stipendium på kuvertet.

För mer information, se www.skinnskatteberg.se eller
kontakta Bengt-Åke Andersson tfn 0222–451 23
bengt-ake.andersson@skinnskatteberg.se 

NU JUSTERAR VI

HASTIGHETERNA
FÖR ATT ÖKA SÄKERHETEN

Från den 1 mars är bashastigheten i Skinnskattebergs tätort 40 
km/tim. Den gäller i princip alla vägar såväl i bostadsområden som 
på genomfartsvägar. Undantagen utgörs av de sträckor där det hittills 
har varit 70 km/tim. Från den 1 mars blir det där 60 km/tim i stället. 
Sträckor med gräns på 30 km/tim kommer att  försvinna.

Dessa förändringar görs för att öka säkerheten och för att få ett 
enhetligt och lättöverskådligt hastighetssystem.
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Vecka 10
Måndag: Skånsk kalops & potatis.
Tisdag: Hemlagad färsbiff, sås, grönsaker &   
 potatis.
Onsdag: Panerad fiskburgare med bröd & 
 hemlagat potatismos.
Torsdag: Romanasoppa & pannkaka (veg.)
Fredag: Pizza med kebabkött, tomat & ost.

Vecka 11
Måndag: Prinskorv, stuvade morötter & potatis.
Tisdag: Ekologiska köttbullar, gräddsås & 
 makaroner.
Onsdag: Ekologisk panerad fisk, stuvad spenat &  
 potatis.
Torsdag: Korvstroganoff & ris.
Fredag: Tacos.

Vecka 12 
Måndag: Potatisbullar & bacon.
Tisdag: Hemlagad färsbiff, sås, grönsaker &   
 potatis.
Onsdag: Fiskgratäng & hemlagat potatismos.
Torsdag: Grönsakssoppa & pannkaka. (veg.)
Fredag: Elevens val.

Vecka 13
Måndag: Kebab-biff, tomatsås & ris.
Tisdag: Ekologiska köttbullar, sås, grönsaker &   
 potatis.
Onsdag: Ekologisk panerad fisk, kall sås & potatis.
Torsdag: Kycklinggryta med currysmak & kokos  
 grädde.
Fredag: Köttfärsgratäng.

Skolans matsedel vecka 10-13

0222:ans redaktion:

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

Adress:  0222:an, Box 101 
  739 22 Skinnskatteberg 
tfn:  0222 - 451 39 
e-post:   0222@skinnskatteberg.se

Ansvarig utgivare:  Kommunchef Leena Berglund

0222:an utkommer med 10 nummer/år och delas ut till  
hushållen. Den finns även att hämta i kommunhusets reception, 
på biblioteket samt på webben: www.skinnskatteberg.se. 

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

Exempel annonspriser exkl. moms

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

Format 
Helsida: 260x185  Halvsida, stående: 90x260  Halvsida, lig-
gande: 185x120  Kvartssida: 90x120

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

Nästa manusstopp - den 12 mars 
Nästa utdelningsdag - den 30 mars

Dikter och annat mys

Själv skrev jag dikter när jag var sisådär 9 år. 
Jag har funderat på om det är sådant som 

kommer naturligt - konsten att skriva dikter?

Min naturbegåvning är nog väldigt begrän-
sad för det finns inget sparat och lusten 

att skriva nytt är obefintlig. Jag har dock träffat 
några som är duktiga på detta och jag är säker på 
att det finns många talanger i Skinnskatteberg!

Var inte blyga, utan skicka era alster till 
redaktionen. Om du vill vara anonym i 

tidningen går det bra, bara ange det i mailet.

Hälsningar till nära, kära, grannar, klass-
kompisar etc. är också välkomna!

/Redaktionen

PS: Boka redan nu i kalendern:

Sensommarfestivalen 2012 &
Barnens Sommarfestival

Plats: Folkets Park, Skinnskatteberg
Tid: 4 Augusti 2012 kl. 10.00–02.00
www.sensommarfestivalen.inc.se



3

www.skinnskatteberg.se0222:an

Aktivitetskalender mars 2012
Kalendarium för Gudstjänster i Skinnskatteberg med Hed och 

Gunnilbo    - se sid 19.

01/03 | 17:00 - Öppet hus släktforskning | Kolsva bibliotek
01/03 | 18:00 - Motionsdans - Latino Fitness  

| Klockarbergsskolan gym.sal.
04/03 | 18:00 - Film från 11 år | Kulturhuset Korpen
04/03 | 19:00 - Aerobics - Aerobics varje onsdag och söndag  

kl. 19-20 | Gymnastiksalen
05/03 | 10:00 - Kaksikielinen lastenkonsertti/Tvåspråkig 

barnkonsert. Se sid 13 | Kulturhuset Korpen
05/03 | 14:00 - Skinnskattebergs kyrkl.dagsyförening träffas   

| S:t Davidsgården
05/03 | 19:00 - Gympa - måndagar 19-20 | Gymnastiksalen
05/03 | 19:00 - Årsmöte i Heds Vävstugeförening - Alla 

välkomna, fika! | Fiket i Bernshammar
06/03 | 10:00 - Kaksikielinen lastenkonsertti/Tvåspråkig 

barnkonsert. Se sid 13 | Kulturhuset Korpen
06/03 | 12:00 - Heds kyrkl.syförening serverar soppa till 

självkostnadspris 12-14. Se sid 19 | Hedgården, 
Hed

07/03 | 16:00 -18.00 - DIALOG! Träffa Kommunstyrelsens 
ordförande | Biblioteket

07/03 | 18:00 - Riddarhyttans Tennisklubb årsmöte  
| Skogsmästarskolans kansli

07/03 | 19:00 - Skinnskattebergs kyrkl.syförening träffas.  
| S:t Davidsgården

08/03 | 19:00 - Trädgårdsdags med Per Bürger | Kolsva 
bibliotek

09/03 | 10:00 - Babypaketstillverkning  | S:t Davidsgården
09/03 | 19:00 - Cremona, italiensk stråkkvartett. Se sid 13  

| Skinnskattebergs herrgård, Skogsmästarskolan
10/03 | 10:00 - Tvåspråkig Dockteaterworkshop  

| Hallstahammars bibliotek
11/03 | 11:00 - Bowling - BK Skinnsberg U- BK Frisk U  

Västerås | Lurbohallen
11/03 | 14:00 - Heds IF årsmöte. servering | Hedgården, Hed
11/03 | 15:00 - Tvåspråkig barnklubb | Finska Föreningen
11/03 | 15:00 - Godkärra - Baggbrons Samfällighetsf. Årsmöte  

| Baggbro Skola
11/03 | 18:00 - Film från 15 år | Kulturhuset Korpen
11/03 | 19:00 - Aerobics | Gymnastiksalen
12/03 | 14:00 - Heds kyrkliga syförening | Hedgården, Hed
12/03 | 18:30 - IOGT-NTO - föreningen har månadsmöte hos 

Birgitta Jansson. | Skinnskatteberg
12/03 | 18:30 - Medborgarmöte - Brottsförebyggande rådet   - 

Hur skyddar man sig mot brott? | Korpen
12/03 | 19:00 - Gympa | Gymnastiksalen
14/03 | 13:00 - Korsdrag - Ungdomar från Burundi besöker 

oss. | S:t Davidsgården
14/03 | 19:30 - Onsdagsfilm från 15 år | Kulturhuset Korpen
16/03 | 19:00 - Konsert - Florian Kitt och Aima Labra-Makk - 

se sid 13 | Kulturhuset Korpen
17/03 | 10:00 - Öppen Grafikverkstad i Uttersberg - Veta 

mer om grafik eller själv göra bilder under 
handledning? www.grafikverkstan.se | 
Grafikverkstan Godsmagasinet

17/03 | 15:00 - Dopfest. För döpta 2011 | S:t Davidsgården
17/03 | 17:00 - Chorax och Skinner Mountain Boy. Se annons 

sid 13 | Kulturhuset Korpen
18/03 | 13:40 - Bowling - BK Skinnsberg F- BK Fux Eskilstuna  

| Lurbohallen

18/03 | 15:00 - Kaksikielinen perhekerho / Tvåspråkig 
barnklubb | Finska Föreningen

18/03 | 18:00 - Film från 15 år | Kulturhuset Korpen
18/03 | 18:00 - Årsmöte: Riddarhyttans Samfällighet - Alla 

medlemmar är välkomna!   
| Riddarhyttans allaktivitetshus

18/03 | 19:00 - Aerobics | Gymnastiksalen
19/03 | 14:00 - Skinnskattebergs kyrkl.dagsyförening  

| S:t Davidsgården
19/03 | 19:00 - Gympa | Gymnastiksalen
20/03 | 16:00 - Vardagsmässa Präst: Heléne Leijon. | S:t 

Davidsgården
20/03 | 18:00 - Vägföreningens årsstämma . Se annons sid 20  

| St:Davidsgården
21/03 | 18:30 - Gruvdrift i Riddarhyttan - Öppet möte. Se sid 

20 | Riddarhyttans allaktivitetshus
23/03 | 10:00 - Babypaketstillverkning | S:t Davidsgården
24/03 | 10:00 - Bowling - 10.00 BK skinnsberg F- BK Atom 

Lindesberg. 13.40 BK Skinnsberg A- Team Telge  
Södertälje | Lurbohallen

24/03 | 10:00 - Tvåspråkig Dockteaterworkshop  
| Hallstahammars bibliotek

24/03 | 18:00 - Hembygdsafton. Hedkören, Erik Karlsson och 
Heléne Leijon. | Bysala hembygdsgård

25/03 | 15:00 - Kaksikielinen perhekerho / Tvåspråkig 
barnklubb | Finska Föreningen

25/03 | 18:00 - Film från 15 år  | Kulturhuset Korpen
25/03 | 19:00 - Aerobics | Gymnastiksalen
26/03 | 14:00 - Heds kyrkl.syförening | Hedgården, Hed
26/03 | 19:00 - Gympa | Gymnastiksalen
26/03 | 19:00 - Allsång med Muntergökarna Se sid 13  

| Kulturhuset Korpen
26/03 | 19:00 - Möte Folkpartiet | St:Davidsgården
27/03 | 09:30 - Kommunstyrelsen sammanträder  

| Kommunhuset
28/03 | 07:30 - Träff Företagsnätverk 07.30-09.00 - Se sid 17  

| Tre Kolare: studentkårens samlingslokal
28/03 | 13:00 - Korsdrag - Fastans och påskens psalmer 

och sånger med kantor Lennart Ögren. | S:t 
Davidsgården

28/03 | 14:00 - Bowling - PB Lurbo - Falun | Lurbohallen
28/03 | 16:00 - Bowling - 16.00-18.00  Gratisspel för ungdomar 

på grund- och förskolan | Lurbohallen
28/03 | 18:30 - Skinnskattebergs Hyresgästförening inbjuder till 

Årsmöte | Hyresgästföreningens lokal
28/03 | 19:30 - Onsdagsfilm fr. 15 år | Kulturhuset Korpen
29/03 | 18:30 - Skinnskattebergs Sportklubb - SSK håller 

Årsmöte - Vi bjuder på fika, välkommen!  
| Systemairhallen

29/03 | 19:00 - Nya Zeeland-Sveriges motpol. Naturfotograf 
Ingmar Skogar berättar och visar bilder  
| Kolsva bibliotek

31/03 | 18:00 - Öppna micken - Lyssna, sjung, spela, berätta, 
njut, fika och träffa vänner. Tel 0222-14012 el. 
www.skolgarden.com | Baggå skola
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Sedan sist 

I denna spalt rapporterar jag för alla intresserade 
kommunmedborgare om några av de olika frågor 
som varit uppe under den senaste tiden för mig som 
kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg.
• Direktbussen mellan Skinnskatteberg och Västerås har kommit 
igång. Antalet passagerare har varit relativt bra, men fortfarande 
finns platser kvar i bussen!

• Mera kollektivtrafik: Landstinget tar nu över huvudmannaskapet för kollektivtrafiken och blir 
kollektivtrafikmyndighet. Kommunerna finns med i en kollektivtrafikberedning. Skinnskattebergs kommun 
representeras i beredningen av undertecknad och Vanja Leneklint.

• Just nu pågår ett bokslutsarbete för 2011 samtidigt som budgeten för 2013 börjar planeras. När det gäller 
ekonomin så kan här sägas att den är god! Kommunstyrelsen fick vid sitt senaste möte en föredragning av 
Rapporten från Kommunforskning i Västsverige, som gjort en finansiell analys av kommunens ekonomi. 
Rapporten bekräftar att Skinnskattebergs ekonomi är god. Tillsammans med Västerås och Fagersta har 
Skinnskatteberg den starkaste ekonomin i Västmanland. 

• Bredbandsberedningen fortsätter sitt arbete. Möten med Skanova och Länsstyrelsen har hunnits med. 
Målsättningen är att vi skall medverka till att kunna förse kommunmedborgarna med en snabbare 
uppkoppling via fiber.

• VKL – Västmanlands Kommuner och Landsting har haft ett möte i Norberg. Riksdagsmän från länet deltog 
och fick tillsammans med VKL-styrelsen en redogörelse för hur arbetet med att starta gruvdrift i Bergslagen 
framskrider.

• Folkhälsorådet har haft möte. En input från Falun hur man jobbar med dessa frågor stod på dagordningen. 
Revidering av nuvarande Folkhälsoplan står på agendan för kommande möten.

• Brottsförebyggande rådet har haft möte och planerar ett medborgarmöte till den 12 mars.  
Se annons.

Varm hälsning i kyliga vintern!

Skinnskatteberg den 9 februari 2012 
Lars Andersson (s) 
Kommunstyrelsens Ordförande 
Skinnskatteberg

Bästa medborgare! 

Välkomna till DIALOG!
Onsdagen den 7 mars finns jag på Biblioteket mellan 
kl 16 och 18. Välkommen att titta in! Funderingar och 
frågor, synpunkter och idéer, kritik och beröm mottages!

Lars Andersson (s), Kommunstyrelsens Ordförande.

Har du/ni köpt en ny soffa 
och eran gamla bara står 
och samlar damm? 

Skulle ni då vilja skänka 
den till Sturehuset/Fri-
tidsgården istället för att 
kasta den?

Kontakta Sturehuset på 0222/45070

Ändring av sopkörningsdag 2012-03-09.

Sopbilen kommer att köra in Fredagen den 120309. 
Sophämtningen kommer att ske Torsdagen den 
120308. Gäller vecka 10, jämn vecka.

Berörda är bl.a boende i dessa områden: Laggarbo, 
Sillbo, Piltorpet, Norrtulinge, Norrströmstorp, 
Sundsbron, Gottland, Östanfors, Snarhem, Nyängen, 
Slottet, Uttersberg, Svartbäcken, Brahegård och 
Grisnäs.

Vänligen ställ ut era tunnor redan Onsdagen den 7 
mars.
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Text: Daniel Gissberg, föreståndaren för Smedjan
Bild: Alice Riesser

Varje år kommer det cirka 2 600 ensamkommande ungdomar (omyndiga och utan föräldrar) till Sverige. Siffrorna 
har varit ungefär desamma de senaste åren. Det finns heller ingenting som pekar på att det finns en minskning inför 
kommande år. Migrationsverket har hand om alla dessa ärenden. Mer information finns på migrationsverkets hem-
sida: www.migrationsverket.se/info/418.html.

Skinnskattebergs kommun har efter ett enhälligt politiskt beslut tecknat ett avtal med Migrationsverket om att vara 
en så kallad anvisningskommun. Avtalet gäller 12 platser för ensamkommande ungdomar mellan 16 och 18 år. 
Anvisningskommuner ansvarar för boende och omsorg under den tid då ansökan om asyl prövas. Skinnskattebergs 
kommun öppnade Asylboendet Smedjan i oktober 2011.

Smedjan finns i delar av Folkhögskolans gamla lokaler. Föreståndaren anställdes i början av augusti och övrig per-
sonal började arbeta i början av september. Efter mycket renovering och planering var vi redo att ta emot de första 
pojkarna den tionde oktober. På två veckor fylldes vår kvot av 12 ungdomar. Tio pojkar kommer från Afghanistan, 
en kommer från Kazakstan och en kommer från Eritrea. 

På Smedjan har pojkarna var sitt rum. De har en gemensam dusch/wc på två personer. På Smedjan finns också ett 
pingisbord, ett fotbollsspel, TV-spel och såklart ett vardagsrum med TV. Vi äter tillsammans som andra familjer i 
vårt matrum. Maten får vi färdiglagad från Centralköket. Till middag äter vi samma mat som skolungdomarna på 
högstadieskolan. 

Pojkarna går i skolan på dagarna. Alla går språkintroduktionen på Brinellskolan. Det går förvånansvärt lätt för dem 
att lära sig svenska. Alla kan mer eller mindre göra sig förstådda på svenska redan! På kvällstid är det någon form av 
idrott som gäller för de flesta pojkarna. Flest är det som valt att hålla på med fotboll. Några håller på med judo och 
några håller på med boxning. Efter idrottandet är det läxläsning som gäller. 

Smedjan har alltid personal i tjänst. På dagtid är det en medarbetare i tjänst. På eftermiddagarna, kvällarna, nätterna 
och på helgerna är det två av personalen. 

Smedjan är i stort behov av kläder, träningskläder och fotbollsskor. Vi tar gärna emot gåvor som vi delar ut 
till de ungdomar som behöver. 

H Ä L S N I N G A R  F R Å N  A S Y L B O E N D E T

S M E D J A N !
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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 småbarnsföräl-
drar.
Kaffe, te och dryck till barnen finns att köpa till själv-
kostnadspris. I övrigt får du ta med det som passar till 
dig och ditt barn.

Våra öppettider:
Tisdagar 9.30 - 16.00
Torsdagar 9.30 - 16.00
Tfn. 0222-450 55

SAGOSTUND 
med Isabelle
11.00 för de minsta barnen
13.30 för de lite större barnen 
Tema: Ljud

Våfflor på Stacken
Tisdag den 20 mars

VÄLKOMMEN!

Skinnskattebergs Kommun   
Vård och Omsorg

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   

Upplysningar kan lämnas av 
Kristina Bergman  0222 - 450 50 
Anna Ramberg  0222 - 451 30

Facklig företrädare 
Britt-Marie Mattin-Lassei 0222 - 450 37

Sista ansökningsdag: 2012-03-31  

Ansökan skickas till: 
Klockarbergsgården   
Klockarbergsvägen 10   
739 30  Skinnskatteberg

Hundar i naturen
Ta gärna med dig hunden i naturen. Du måste dock ta hänsyn till lagar och 
regler som finns för att skydda djurlivet. Kraven på hundägaren är stora. 
Koppeltvång 
Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt 
när ni är ute i naturen. Detta enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och 
katter. Där står att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns 
vilt. Bara extremt väldresserade hundar kan få gå lösa denna period

Lagens syfte är att skydda de vilda djuren under den mest känsliga tiden när djuren 
får sina ungar. De marker som lagen syftar på är praktiskt taget all naturmark, även 
större parker och liknande.  I de flesta naturreservat gäller kopplingstvång.  
Se informationsskylten vid entrén till naturreservatet.

Full kontroll även annan tid 
Även annan tid på året måste hunden hållas under sån tillsyn att den hindras från 
att förfölja vilt. En lösspringande hund i naturen får kopplas av en jakträttshavare. 
Det är ofta markägaren, eller någon som företräder henne eller honom.  Om hun-
den inte går att fånga riskerar den att bli skjuten. 

Hundägarens ansvar
Hundägare har så kallat ”strikt ansvar” för sin hund. Det innebär att du till och med 
kan hållas ansvarig för skada som hunden orsakar även om någon annan har hand 
om den. I ansvaret ingår också att känna till vilka lagar och regler som gäller.

(Källa: Naturvårdsverket)
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Ändrad hämtningsdag 
vecka 10 i Skinnskatteberg

Postadress: VafabMiljö, 721 87 Västerås  e-post: info@vafabmiljo.se  hemsida: www.vafabmiljo.se

Under vecka 10 blir det ändrade dagar för sop-
hämtning på grund av utbildning för sopbilschauf-
förerna. De som har hämtning fredag 9 mars får 
istället hämtat torsdagen den 8 mars. Övriga 

De som har sophämtning fredagen den 9 mars 
får istället hämtat tordagen den 8 mars.

får hämtat ordinarie dag. Ställ ut kärlen senast  
kl 06:00 och låt kärlen stå tills de blir tömda. Vi 
hoppas att ändringen inte orsakar besvär för er. 
Om du har frågor kan du ringa på tfn 0221-294 83.

Har du frågor om matavfallssortering, kontakta Skinnskattebergs kommun tfn 0222-451 09.

Sorterar du ditt matavfall? Eller tycker du det är  
besvärligt, kladdigt och allmänt jobbigt?

Om du använder de bruna påsarna och påshållaren som ingår i Abonnemang 
Källsortering, förenklar det din matavfallssortering. De bruna påsarna är  

tillverkade av ett speciellt papper som bättre tål fukt och väta. Om mat- 
avfallet är väldigt blött, lägg äggkartonger eller tidnings papper i botten 

på bruna påsen. Påshållaren hjälper till att hålla den bruna påsen torr 
eftersom den är ventilerad. 

Matavfallet du sorterar i de bruna påsarna blir till biogas, ett  
miljövänligt fordonsbränsle som inte släpper ut någon  

miljöfarlig koldioxid. Matavfallet blir också biogödsel  
som används som kravgodkänd gödning på åkrarna.

Efterfrågan på biogas ökar. Och därför behöver vi din 
hjälp att sortera ut mer matavfall för att kunna göra  

mer biogas. Var med i Biogasjakten du också och bidra  
till en bättre miljö. 

Läs mer om Biogasjakten på www.vafabmiljo.se

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

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

Med vänliga hälsningar/Ystävällisin terveisin
Jenni Tahkokorpi, tvåspråkig informatör/kaksikielinen tiedottaja
Skinnskattebergs kommun, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
tel./puh. 0222 450 44, jenni.tahkokorpi@skinnskatteberg.se

Direktbussen 880 Västerås–Skinnskatteberg fick nya tid-
tabeller i slutet av januari. Bussen hämtar upp och lämnar 
passagerare även i Surahammar. Restiden är fortfarande 60 
minuter. Vecka 6 gjordes 236 resor med buss 880, vilket 
är ett nytt rekord! För mer information, kontakta vänligen 
Trafikupplysningen 0771–22 40 00.

För att revitalisera finska språket bland barnfamiljerna 
arrangerar Skinnskattebergs kommun i samarbete med 
Hallstahammar, Köping och Surahammar s.k. Tvåsprå-
kighet i praktiken-temadagar på olika orter i länet under 
de kommande åren. För att delta i aktiviteterna behöver 
man inte kunna finska. Under våren blir det åtminstone en  
barnkonsert i Skinnskatteberg (15/4), en bondgårdsdag i 
Köping, en familjedag i Hallstahammar och en familjeut-
flykt till Finnstigen. Kom gärna med till dessa kostnadsfria 
evenemang! Mer tvåspråkig information om dem finns t.ex. 
i Tapahtumakalenteri (’aktivitetskalender’) på adressen 
<www.skinnskatteberg.se/suomeksi>.
Bättre dricksvatten blir verklighet i Skinnskattebergs 
kommun: en ny vattenledning  håller på att byggas. I 
framtiden kommer tätorterna Skinnskatteberg och Färna 
att matas med vatten från en ny vattentäkt i Färna. Den nya 
vattenledningen är klar i slutet av 2012.

Nyhammars förskola satsar på måltiderna: den har 
blivit vald till en av de 50 Raketförskolorna i Allebarns-

rätten i Sverige. Allebarnsrätten är en kunskapskampanj 
som verkar för högre status och kvalitet på maten i försko-
lan. Nyhammars förskola är den enda förskolan i Skinnskat-
tebergs kommun som har en unik möjlighet att få laga egen 
mat. 

Vill du ha ditt/dina barn på en förskola som delvis be-
drivs på finska? Kommunen har gjort om ansökningsblan-
ketten om förskole-/fritidshemsplats. De två nya frågorna i 
blanketten rör barnets modersmål och föräldrarnas eventu-
ella önskemål om en förskoleverksamhet som delvis bedrivs 
på finska. I dagsläget kan föräldrarna be om att ha sina 
barn på Solrosen, där det finns finskspråkig personal 
som barnen kan använda finska med. För övrigt erbjuds 
förskolorna och skolan möjligheter att under skoldagen 
delta i olika slags tvåspråkiga kulturevenemang där alla får 
höra finska. Exempelvis uppträder det tvåspråkiga bandet 
Arne Alligator för förskole- och skolbarnen (åk. F–3) på 
Korpen den 5 och 6 mars. För mer information gällande 
delvis finskspråkig förskoleverksamhet, kontakta vänligen 
Marianne Andersson, förskolechef, tfn 0222–450 15 eller 
<marianne.andersson@skinnskatteberg.se>.

Obs. På grund av fortbildning finns det inga telefontider 
till konsumentvägledaren/skuld- och budgetrådgivaren  
Eva Anderberg veckorna 7–14.

Kuntamme on saanut tänäkin vuonna valtiolta avus-
tusta, joka on tarkoitettu käytettäväksi niihin  lisäkuluihin, 
jotka liittyvät kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä 
koskevan lain hengen toteuttamiseen kunnassamme. Koska 
kuntamme kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen, varat 
on suunnattu erityisesti ruotsinsuomalaisen kulttuurin ja 
suomen kielen elvyttämiseen.

Tukholman läänin lääninhallituksen mukaan myönnettyjä 
rahoja (660 000 kr vuonna 2012) voi käyttää esimerkiksi 
kartoitusten tekoon, (suomenkieliseen) tiedottamiseen, 
dialogiin vähemmistöjen kanssa, käännösten tekemiseen, 
kirjallisuuden hankintaan, kansallisten vähemmistökielten 
ja -kulttuurien esille tuomiseen sekä palkkakustannuksiin, 
jotka liittyvät yllä mainittujen tehtävien hoitamiseen.
Muun muassa se, että kirjoitan teille suomeksi, järjestän 
erilaisia kaksikielisiä tapahtumia, käännän kunnallisia 
tekstejä ruotsista suomeen ja että olen mukana vaikutta-
massa asioihin, jotka liittyvät suomen kielen ja kulttuurin 
elvyttämiseen, on mahdollista kunnan saaman tuen ansios-
ta.

Osa rahoista voidaan kirjallista hakemusta vastaan myöntää 
esimerkiksi eri yhdistysten järjestämiin tapahtumiin, jotka 
ovat avoimia kaikille (ei vain seuran jäsenille) ja joihin 

voivat osallistua sekä täysin suomen- että ruotsinkieliset 
kuntalaiset. Toivoisinkin, että seurat olisivat aktiivisia, 
hakisivat avustusta (allekirjoittaneen kautta) ja itse 
järjestäisivät kaksikielisiä tapahtumia kunnassamme: 
mitä enemmän meitä tekijöitä on, sitä enemmän näymme 
ja kuulumme yhteiskunnassamme ja sitä enemmän voimme 
yhdessä tuoda esiin kulttuuriamme ja kieltämme.

Viime lehden numerossa kyselin, josko teissä on innok-
kaita suomenkieliselle alkeistason tietokonekurssille läh-
tijöitä. Tällä hetkellä listassa on jo 29 nimeä, joten kurssille 
on selvästikin tilaus! Järjestelen parhaillaan kurssiin liittyviä 
käytännön asioita, ja toiveena on, että kaksi eri ryhmää pää-
see käyntiin huhtikuussa. Lisätietoja tulee myöhemmin!
Suomenkieliseen kirjallisuuspiiriin on juuri nyt vain 
muutama ilmoittautunut. Jos rakastat kirjallisuutta, runout-
ta, lukemista ja keskustelua/analysointia, ole yhteydessä mi-
nuun ja ilmoittaudu mukaan, jotta saisimme ryhmän kasaan!

Muistattehan, että voitte soittaa minulle erityisesti perjan-
taisin kahden ja neljän välillä ja kysyä kunnan palve-
luista suomen kielellä. Niin, ja suomenkielisillä asukkail-
la on oikeus jättää kuntaan tarkoitetut hakemukset ja 
muut dokumentit suomeksi.
Mukavaa alkukevään jatkoa ja ollaan kuulolla!



9

www.skinnskatteberg.se0222:an

E N  A V  O S S  P Å  K O M M U N E N

VAD JOBBAR DU MED PÅ KOMMUNEN?
Handlägger bygglov och svarar på frågor om energi 
och klimat

BESKRIV DIN NORMALA ARBETSDAG
Ingen dag är den andra lik. Vissa dagar sitter jag på 
kontoret hela dagarna, svarar på mail och telefon-
samtal från kommuninvånarna. Andra dagar kan det 
vara möten och platsbesök hela dagen.

VAD ÄR DET BÄSTA MED DITT JOBB?
Att man inte riktigt vet vad som kommer att hända 
under dagen. Att jag får träffa mycket folk, och att 
jag får arbeta med det jag tycker är roligast: hus, 
utformning, energifrågor etc.

VAD ÄR DET VÄRSTA?
Att läsa lagtexter kan man ibland bli snurrig på. Ibland 
stöter jag på oförståelse varför det kan vara viktigt 
att ha tillstånd för det man tänker bygga.

VILL DU SÄGA NÅGOT SPECIELLT TILL 
VÅRA LÄSARE?
Alla är jättevälkomna att höra av sig till mig med frå-
gor som jag besvarar så gott jag kan, eller så tar jag 
reda på hur saker fungerar. Ring gärna mig innan ni 
gör en åtgärd hemma på tomten så det blir rätt från 
början. Inga frågor är dumma. Kom gärna på besök 
till kontoret. För att säkert veta att jag finns tillgäng-
lig kan det vara bra att ringa innan. 

NAMN:
Charlotte Bäckström

TITEL:
Byggnadsinspektör,
Energi- och klimatrådgivare

Gänget bakom Tvåspråkighet i praktiken-temadagar: (f.v.) Mirjaliisa Lukkarinen Kvist (processledare, Surahammars kommun), 
Marianne Kiiskilä (informatör, Hallstahammars kommun), Anne Alamaa (finskspråkig informatör, Köpings kommun) , Jenni Tah-
kokorpi (tvåspråkig informatör, Skinnskattebergs kommun). Bild: Alice Riesser
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S O M M A R J O B B  2 0 1 2  

DAX ATT SÖKA FERIEJOBB VID SKINNSKATTEBERGS KOMMUN

Alla ungdomar som går i gymnasieskolans årskurs 1 och 2 är välkomna att söka, men i första hand tas de  
ungdomar ut som går i årskurs 2 och inte haft feriearbete tidigare hos Skinnskattebergs kommun. 
Du måste vara skriven i Skinnskattebergs kommun.

I år har du lite fler valmöjligheter än vanligt.

MITT SOMMARPROJEKT 2012 

Har du en idé som du skulle vilja genomföra? Kanske göra en festival, bygga en ramp, göra en 
teaterföreställning eller film, spela in en skiva,anordna ett fotbollsläger, göra en 
utställning eller något annat. Då kan du söka MITT SOMMARPROJEKT 2012.

Tillsammans med denna ansökan skickar du med en beskrivning av vad det är 
du skulle vilja göra. 

Om du får jobbet är du garanterad hjälp och stöd för att genomföra ditt projekt. 
Dessutom får du delta på träffar med andra unga från Bergslagen som också 
deltar i sommarprojektet. Tillsammans får ni kunskap och stöd i hur ni skall genomföra era projekt.

För information:  Vivi Båvner  
vivi@viv-eco.se 

JUNIS TEATERKOLLO 2012

Vill du vara ledare för ett teaterkollo som Ungdomens Nykterhets Förbund 
anordnar? Kollot är på dagtid mån – fre 10-15, där barnen får lära sej lite 
teaterteknik med improvisationslekar göra rekvisita, röstövningar m.m 

Som ledare får du först gå igenom en utbildning där du får lära dej allt från 
veckoplanering av kollot till förslag på lekar, ja allt som behövs för att kunna 
genomföra kollot!

För information:  Eva Backlund Björkholm
021-185 323  eva.b.b@junis.org 

PROJEKT RIDDARHYTTAN

Teatermaskinens sommarlovsprojekt, Projekt Riddarhyttan är en 
vandring genom Riddarhyttans och bergslagens historia. 
Den sträcker sej från 1300-tal fram till våra dagar.

Här får du möjlighet att lära dej den egna lokalhistorien, delta i 
scenbygge och scenframställning.

För information: Anders Olsson
076-7661223  anders@teatermaskinen.com 

SKINNSKATTEBERGS KOMMUNS ARBETEN

Här kan du välja mellan olika områden inom kommunens sektorer. För 
information om kommunens arbeten kontaktar du: 
Lennart Engbom 0222-450 35  lennart.engbom@skinnskatteberg.se
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S O M M A R J O B B  2 0 1 2  

Anmälningsblankett

Din skola ska intyga att du studerar.

Skicka din ansökan senast 4 maj till:
Skinnskattebergs kommun
Box 101
739 22 Skinnskatteberg 

Namn:........................................................................................................................

Adress:.......................................................................................................................

Postadress:..................................................................................................................

Telefon:........................................Personnummer:......................................................

Slutar årskurs............i juni 2012   Har körkort  för bil

Önskemål om arbete, numrera dina önskemål, 1 = det du vill allra mest:

Mitt Sommarprojekt 2012, Ung i Bergslagen

Teaterkollo 2012, Junis

Projekt Riddarhyttan, Teatermaskinen

Turistvärd/värdinna, kommunen

Barnomsorgen, kommunen

Allmänna arbeten ( gräsklippning, målning, mm), kommunen 

Period jag önskar arbeta:

v.25 – 27  18 juni – 6 juli

v.28 – 30  9 juli – 27 juli

 v.31 – 33  30 juli – 17 augusti 

Utrymme för skolans stämpel
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Teater
Tisdag 13/3 kl 10:00 Charles unge (Pantomimteatern) för åk4-6
Måndag 26/3 kl 9:00 Mamma ska räddas (Uusi teatteri) 
för förskolan
Måndag 26/3 kl 10.30 Mamma ska räddas (Uusi teatteri) 
för F-klasserna

Utställning
19/3 - 13/4 UKM-Ung Kultur Möts

Sagostund
Tisdag 6/3 kl 11:00 (0-2år)och kl 13.30 (3-5år) Sagostund på Stacken tema: ljud

Övriga aktiviteter:
Tisdag 6/3 kl 19:00 Vi uppmärksammar den internationnella kvinnodagen med
författarbesök och föredrag av Yvonne Gröning, som bland annat har bidragit till boken ”Järnladies”.

I samarbete med Studiefrämjandet.

Fredag 30/3 kl 18:00-21:00 ”Kolla in på BIBBLAN - UKM-Ung Kultur Möts”
Vill du vara med och arrangera eller delta under kvällen kontakta Isabelle på biblioteket 
senast den 23 mars eller anmäl dig på www.ukm.se

Försäljning av 2010 års tidskrifter pågår 5/3 - 16/3 
Passa på att fynda, ENDAST 3:- /STYCK!

Våra öppettider:
Måndag 10:00-17:00
Tisdag  12:00-19:00
Onsdag 12:00-19:00
Torsdag 12:00-19:00
Fredag  10:00-15:00

Välkommen in! 
Tel: 0222-451 38
www.skinnskatteberg.se/bibliotek

Det händer på biblioteket! 
i mars

På grund av ökade omkost-
nader måste vi tyvärr höja 
fjärrlåneavgiften till 20:- 
från den 1/3
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Söndag 4 mars kl 18.00  
Film från 11 år,  
se www.kulturhusetkorpen.se

Måndag 5 & tisdag 6 mars kl. 10.00
Tvåspråkig barnkonsert för förskole- & skol-
barn (F–3): Arne Alligator (från Finland)

Söndag 11 mars kl 18.00  
Film från 15 år,  
se www.kulturhusetkorpen.se

Måndag 12 mars kl 18.30   
Medborgarmöte med Brottsföre- 
byggande rådet.
”Hur skyddar man sig mot brott”

Onsdag 14 mars kl 19.30  
Film från 15 år, 
se www.kulturhusetkorpen.se

Fredag 16 mars kl 19.00  
Konsert med Florian Kitt, cello och  
Aima Labra-Makk, piano
Den österrikiske cellisten Florian Kitt har uppträtt som 
solist med många av Europas stora orkestrar, bl a Lon-
don Philharmonia Orchestra. Aima Labra-Makk vann 
den prestigefyllda tävlingen National Music Competi-
tion For Young Artists 1986 och har sedan dess turnerat 
världen över som konsertpianist. Schumann, Debussy, 
Dvorak, Strauss samt ett stycke av Nigel Osborne, 
“Roma Diary II” tillägnat Florian Kitt 2011, finns på 
programmet.
Arr: Skinnskattebergs Kammarmusikförening med stöd 
av Skinnskattebergs kommun, Statens Kulturråd, Väst-

manlandsmusiken och  Systemair.
Entré: 140:-/vuxna, 80:-/medlemmar i Kammarmusik-
föreningen, skolungdom t.o.m. gymnasiet har fri entré! 
För studerande vid Skogsmästarskolan är entrén fri efter 
betald medlemsavgift(120:-/spelår).

Lördag 17 mars kl 17.00  
Kören Chorax och Skinner Mountain 
Boys 
Kören och musikerna sjunger och musicerar var för sig, 
tillsammans och med publiken. Programmet blir mycket 
varierat och underhållande.
Arr: Kören Chorax med stöd av Ett Kulturliv För Alla, 
Skinnskattebergs kommun och Västmanlandsmusiken. 
Entré 50:-/vuxna, Barn och skolungdomar gratis. Väl-
komna!

Söndag 18 mars kl 18.00  
Film från 15 år,  
se www.kulturhusetkorpen.se

Söndag 25 mars kl 18.00  
Film från 15 år,  
se www.kulturhusetkorpen.se

Måndag 26 mars 19.00  
Bättre och Bättre dag för dag
Vi sjunger tillsammans med och lyssnar till körerna 
Muntergökarna och Kravlösa.
Fri entré. Arr. Muntergökarna

Onsdag 28 mars kl 19.30  
Film från 15 år, 
se www.kulturhusetkorpen.se

Det händer på Kulturhuset Korpen i mars 2012

    Här är ytterligare ett konserttips: Obs Lokal: Skinnskattebergs herrgård.

Fredag 9 mars kl 19.00  

Konsert med Quartetto di Cremona
Quartetto di Cremona bildades år 2000 och är en av Europas mest framgångsrika stråkkvartetter med tur-
néer över hela världen. Den består av Cristiano Gualco, violin, Paoli Andreoli, violin, Simone Grimaglia, 
viola och Giovanni Scaglioni, cello. Programmet omfattar bl a Beethovens stråkkvartett op 95 (Serioso) 
och Schumanns A-durkvartett.

Arr: Skinnskattebergs Kammarmusikförening med stöd av Skinnskattebergs kommun, Statens Kulturråd, 
Västmanlandsmusiken och  Systemair. Entré: 140:-/vuxna, 80:-/medlemmar i Kammarmusikföreningen, 
skolungdom t.o.m. gymnasiet har fri entré! För studerande vid Skogsmästarskolan är entrén fri efter be-
tald medlemsavgift(120:-/spelår).
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Maaliskuun 1. päivä astuvat voimaan uudet nopeus-
rajoitukset Skinnskattebergissä. Taajamassa yleisno-
peusrajoitus on 40 km/h. Niillä teillä, joissa tähän 
asti on ollut 70 km/h-nopeusrajoitus, rajoitukseksi 
tulee 60 km/h. Nopeusrajoitus 30 km/h poistuu koko-
naan.
Nyt on aika hakea ympäristöpalkintoa! Sen voi 
saada yksityishenkilö, ryhmä tai organisaatio ympä-
ristön hyväksi tehdystä työstä. Ympäristöstipendiä voi 
puolestaan hakea esim. ympäristö-teemaan liittyvää 
opintomatkaa tai opintoja varten. Nämä huomionosoi-
tukset ovat arvoltaan yhteensä korkeintaan 10 000 kr. 
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 31. maaliskuuta. 
Vapaamuotoiset hakemukset postitetaan kuntaan osoit-
teella Skinnskattebergs kommun, Box 101,
739 22 Skinnskatteberg. Kirjekuoreen tulee lait-
taa merkintä: Miljöpris-/stipendium. Lisätietoja saa 
osoitteesta <www.skinnskatteberg.se> tai Bengt-Åke 
Anderssonilta (0222–451 23).
Skinnskattebergin kunta etsii kesätyöntekijöitä 
(sairaanhoitajia ja perushoitajia) vanhustenhuollon 
puolelle. Viimeinen hakupäivä on 31/3 2012. Hake-
mukset lähetetään osoitteeseen Klockarbergsgården, 
Klockarbergsvägen 10, 739 30  Skinnskatteberg. 
Lisätietoja antavat Kristina Bergman (0222–450 50) ja 
Anna Ramberg (0222–451 30).
Hiihtoloma on viikolla 9. Silloin koulu on kiinni ja 
lapsille ja nuorille on tarjolla vapaa-ajan ohjelmaa 
muun muassa kunnan toimesta.
Rikoksentorjuntaneuvosto pitää kansalaiskokouk-
sen 12.3.2012 klo 18.30 Korpenilla (Köpingsvägen 
11). Siellä kerrotaan vapaaehtoistyöstä: vapaaehtoiset 
toimivat kuntalaisten, kunnan ja poliisin välisenä link-
kinä. Tarjolla on myös ajankohtaista tietoa Skinnskat-
tebergin kunnasta rikoksentorjuntaan liittyen. Tervetu-
loa mukaan!
Suora bussiyhteys nro 800 Skinnskattebergin ja 
Västeråsin välillä sai uudet aikataulut tammikuun 
lopulla. Bussi kulkee nyt myös Surahammarin kautta. 
Matkustusaika on edelleen vain 60 min. Lisätietoja saa 
numerosta 0771–22 40 00.
Maakäräjät (Landstinget) ottaa nyt päävastuun jouk-
koliikenteestä, ja siitä tulee näin ollen joukkoliiken-
neviranomainen. Kunnat ovat mukana valmistelutyö-
ryhmässä. Skinnskattebergistä vaikuttamassa ovat Lars 
Andersson ja Vanja Leneklint.
Kunnassa tehdään parhaillaan tilinpäätöstä vuodelle 
2011, ja samalla tulo- ja menoarviota ryhdytään suun-
nittelemaan vuodelle 2013. Kunnan talous on hyvä: 
Skinnskattebergissä on Fagerstan ja Västeråsin ohella 
koko läänin paras taloustilanne.
Kuntaneuvoksemme Lars Andersson kutsuu jälleen 
kuntalaiset kirjastoon keskustelemaan kanssaan 
keskiviikkona 7. päivä maaliskuuta klo 16–18. Pai-
kalle voi tulla esittämään kysymyksiä, ajatuksia,
ideoita, kritiikkiä ja kehuja.

Valitut palat suomeksi

(kort sammanfattning på finska)

Kunnan tavoitteena on myötävaikuttaa siihen, että 
kuntalaiset saisivat tulevaisuudessa mahdollisuu-
den käyttää nopeampaa Internet-laajakaistayhteyt-
tä valokuituteknologian avulla. 
Huomio te, joille jäteauton pitäisi tulla perjantaina 
9. maaliskuuta (koskee kotitalouksia alueilla Lag-
garbo, Sillbo, Piltorpet, Norrtulinge, Norrströmstorp, 
Sundsbron, Gottland, Östanfors, Snarhem, Nyängen, 
Slottet, Uttersberg, Svartbäcken, Brahegård ja Gris-
näs): asettakaa jäteastiat tien viereen jo keskiviikkona 
7. maaliskuuta, sillä tällä kertaa jäteauto tulee jo tors-
taina 8. maaliskuuta!
Kunta järjestää yhteistyössä Hallstahammarin, Köpingin 
ja Surahammarin kanssa Kaksikielisyys käytännössä 
-teemapäiviä, jotka on suunnattu lapsiperheille, 
jotta nämä voisivat oppia suomen kieltä. Tapahtu-
miin osallistuakseen ei tarvitse osata suomea. Kevään 
aikana luvassa on ainakin lastenkonsertti Skinnskatte-
bergissä (15/4), maatilapäivä Köpingissä, perhepäivä 
Hallstahammarissa ja perheretki Finnstigeniin. Tapah-
tumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Lisätie-
toja niistä saa esim. kunnan suomenkielisestä tapahtu-
makalenterista osoitteessa 
<www.skinnskatteberg.se/suomeksi>.
Kunta rakentaa uutta vesijohtoverkostoa, joka val-
mistuu vuoden loppuun mennessä. Työn valmistuttua 
kuntalaisille on luvassa parempaa vettä. 
Nyhammarin esikoulu on panostanut aterioihinsa, 
minkä ansiosta se on valittu yhdeksi Ruotsin ns. 
rakettiesikouluista, joissa kiinnitetään entistäkin 
enemmän huomiota ruoan laatuun.
Haluatko, että lapsesi on/ovat esikoulussa (päi-
väkodissa), jossa voi ruotsin ohella käyttää myös 
suomea? Kunta on uusinut lomakkeen, jolla haetaan 
esikoulupaikkaa sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan 
paikkaa esikoululuokkalaisille ja koululaisille. Lomak-
keessa on kaksi uutta kysymystä: ne koskevat lapsen 
äidinkieltä sekä vanhempien mahdollista toivetta 
osittain suomenkielisestä esikoulutoiminnasta. Tällä 
hetkellä vanhemmat voivat pyytää sijoittamaan 
lapsensa Solrosenin esikouluun, jossa on suomen-
kielistä henkilökuntaa, jonka kanssa lapset voivat 
käyttää suomea. Lisäksi kaikille esikouluille ja kou-
lulle tarjotaan mahdollisuuksia osallistua koulupäivän 
aikana kaksikielisiin kulttuuritapahtumiin, joissa kaik-
ki kuulevat suomen kieltä. Esimerkkinä mainittakoon 
kaksikielinen lastenyhtye Aarne Alligaattori, joka 
esiintyy esikoululaisille ja pienimmille koululaisille 
Korpenilla 5–6. maaliskuuta. Lisätietoja osittain suo-
menkielisestä esikoulutoiminnasta saa esikoulutoimen-
johtajalta, Marianne Anderssonilta, puh. 0222–450 15 
tai <marianne.andersson@skinnskatteberg.se>. 
Kunnan kuluttaja- ja velkaneuvoja Eva Anderberg 
on koulutuksessa viikoilla 7–14, minkä vuoksi hä-
nelle ei tuona aikana ole tarjolla puhelinaikoja.
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Tillsammans kan vi 
skapa ett bättre 
Skinnskatteberg! 

 

 
Om demokratin ska leva, måste 

många delta och ta ansvar. Gör 

slag i saken och hör av Dig! 

 

VÄLKOMMEN TILL 
VÅRT MÅNADSMÖTE! 

 
 

Den 26/3 kl. 19.00 
på St Davidsgården. 

 
 

Är du intresserad av 

- ekonomi och övergripande frågor, 
prata gärna med Carina och Vanja 

- skolfrågor med Helene och Ewa 
- tekniska frågor med Patrik 
- vård- och omsorg med Kristina 
- miljö med Angelique och Eva 
 
 

Kontakta gärna någon av oss 
 

carina.sandor@folkpartiet.se 
janne.lejon@telia.com eller 
vanja.leneklint@tele2.se 

 
www.folkpartiet.se/skinnskatteberg 
www.alliansforskinnskatteberg.se 

www.carinasandor.se/blogg 
 

S P O R T L O V S -
A K T I V I T E T E R

PÅ BIBLIOTEKET
Måndag 27/2 kl 14–16: virka amigurumi

Tisdag 28/2 kl 11–12 och
Onsdag 29/2 kl 11–12: Yogaberättande. 
Vi ses kl 11 i biblioteket för att sedan gå till 
annan lokal. OBS! Till yogaberättandet är 
det begränsade platser, så ring biblioteket 
0222–451 38, prata med Isabelle och boka 
plats.
Torsdag 1/3 kl 14–16: virka amigurumi
Sportlovsaktiviteterna på biblioteket är 
kostnadsfria och arrangeras i samarbete 
med Studiefrämjandet.

PÅ STURE (aktivitetshus för ungdomar)
Måndag 27/2 kl 18–23: turneringar
Tisdag 28/2 kl 16 –?: LAN
Onsdag 29/2 kl 18–23: filmkväll
Torsdag 1/3 kl 18–23: slappkväll
Fredag 2/3 kl 18–23: livekarusellen
Under öppettiderna på kvällstid finns även 
Familje- och TV-spel mm. Alla våra aktivi-
teter är givetvis drogfria. För upplysning 
ring 0222–450 70.
Planerade aktiviteter kan bli förändrade 
och fler aktiviteter kan tillkomma. Se kom-
munens hemsida www.skinnskatteberg.se 
för information.

FÖRENINGSAKTIVITETER
Onsdag 29/2 kl 10–12: Pimpelfiske
Plats: Båthamnen/Reningsverket.
Arrangör: Skinnskattebergs Sportfiske-
klubb. Ring för upplysning Matti, 0222–152 
55. Klubben bjuder på korvgrillning och 
lottar ut priser bland deltagarna. Alla är 
välkomna! Ta med pimpelspö!
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ABF:s Studiecirklar 

våren 2012
Nu startar vi upp vårens verksamhet och detta är vad som finns att välja på.

•	 Släktforskning - Sök efter dina rötter och lär dig mer om din historia.

•	 Webbdesign - Lär dig göra och uppdatera hemsidor.

•	 Språkcirklar – Spanska, Engelska

•	 Datakurs – Vi erbjuder olika typer av datacirklar: grund & fortsättning för pensionärer, 
ordbehandling m.m.

•	 Sömnad & Broderi 

•	 Lapptäckssömnad

•	 Motionsdans-Latino Fitness

•	 Dans - Pardans

•	 Jägarskola - Vi erbjuder jägarexamen för dig som är intresserad av jakt

•	 Konstcirkel – Vi erbjuder cirklar i måleri, skulptur, smide, träslöjd m.m.

Och mycket, mycket mer…….

Saknar du något? 
Har du idéer på någon cirkel så hör av dig! 
Vi startar när cirkeln är full, ca 7 personer behövs.

Låter det intressant? För mer information eller anmälan kontakta ABF. 
Se även vår hemsida med våra program, www.abf.se

Expeditionen i Skinnskatteberg

Öppettider: 
Tisdagar 
10:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00

Adress: 
Fagerstavägen 13 (Lurbohallen) 
739 30 Skinnskatteberg 
Tel: 0222-410 70 
Mobil: 070-310 34 78

Välkommen att delta i vår verksamhet!
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Chorax
Kören Chorax och Skinner Mountain Boys sjunger och
musicerar var för sig, tillsammans och med publiken.
Programmet blir mycket varierat och underhållande.
Entré 50 kronor, Barn och skolungdomar gratis.
Välkomna!

och
Skinner Mountain Boys

Lördag den 17 mars kl 17.00
Kulturhuset Korpen

HUR SKYDDAR VI OSS MOT 
BROTT?

Medborgarmöte på Korpen 12 mars 18:30

Volontärer – en länk mellan polisen, kommu-
nen och medborgarna.

Per Ersgård från polisen berättar om volontär 
verksamheten. Några av Västmanlands volon-
tärer finns på plats under kvällen.

Polisen och kommunen berättar om det aktu-
ella läget i Skinnskatteberg.

Välkomna!

BrottsFöreByggandeRådet

SKINNSKATTEBERGS
FÖRETAGSNÄTVERK
NÄSTA SAMMANKOMST
28 mars 2012, kl. 07.30-09.00

PLATS
Tre Kolare - Skinnskatteberg
(Studentkårens samlingslokal)

Kaffe och smörgås kommer att finnas

TEMA
- Näringslivet i Skinnskatteberg:
  återkoppling framtidsvisioner och idéer
- Eva Lindberg, Närpolischef Fagersta   
  närpolisområde, berättar om sitt jobb.

ANMÄLAN: info@farnashjarta.se

OBS! Du är även varmt välkommen till vår aprilträff:
den 25 april 2012 kl 07.30 

För mer information, kontakta Marnix Bijl, ordförande.
telefon 076-2625387 eller e-post info@farnashjarta.se
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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 2012 Fri montering

Skinnskattebergs solskydd
Hagstuvägen 12

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

Godkärra - Baggbrons Samfällighetsförening 
kallar till

ÅRSMÖTE
Söndag 11 mars 2012 kl. 15.00 

i Baggbrons Skola

Sedvanliga årsmötesförhandlingar & förtäring-
Medlemmarna välkomnas!

Styrelsen

Skinnskattebergs Hyresgästförening 
inbjuder till

ÅRSMÖTE
Onsdag den 28 mars 2012 kl. 18.30 

Vill du vara med och påverka ditt boende genom 
att bli ledamot i styrelsen? Ta chansen! HGF sö-
ker minst fyra personer som ska väljas in i styrel-

sen på Årsmötet den 28/3.

 Anmälan till HGF Skinnskatteberg  
Exp. tfn: 0222-413 26 eller Mayvor 073-0679967

Skinnskattebergs Sportklubb - SSK 
inbjuder till

ÅRSMÖTE
Tid: 29/3 kl. 18.30 

Plats: Systemairhallen

Sedvanliga årsmötesförhandlingar 
Vi bjuder på fika

Alla medlemmar är varmt välkomna!  

Riddarhyttans Samfällighet

ÅRSMÖTE
18/3 kl 18.00 

Riddarhyttans Allaktivitetshus
Medlemmarna välkomnas

  Svenska kyrkans kalendarium Mars 2012                                       
  Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling           

 
On    29/2 kl.13.00        Korsdrag i S:t Dg. ”Mat för äldre” Heléne Leijon. 
On 29/2 kl.18.30        Hedgården. Samtal om livet med Heléne Leijon.  
To 1/3 kl.10.30        Andakt på Klockarbergsgården. Marie Blommé. 
Sö 4/3 kl.11.00        Valla för framtiden – gudstjänst vid Borntorpet. Heléne Leijon. 
Må 5/3 kl.14.00        Skinnskattebergs kyrkl.dagsyförening i S:t Davidsgården. 
Ti 6/3 kl.12-14        Heds kyrkl.syför.serverar soppa i Hedgården till självkostnadspris. 
On 7/3 kl.19.00        Skinnskattebergs kyrkl.syförening i S:t Davidsgården. 

   Fre 9/3 kl.10.00        Babypaketstillverkning i S:t Davidsgården. 
 Sö 11/3 kl.11.00        Mässa i S:t Davidsgården. Marie Blommé. Café. 

Sö 11/3 kl.18.00        Gudstjänst i Fastetid i Heds kyrka. Marie Blommé. Kyrkkaffe. 
Må 12/3 kl.14.00        Heds kyrkliga syförening i Hedgården. 
On 14/3 kl.13.00        Korsdrag i S:t Davidsgården. Ungdomar från Burundi besöker oss. 
On 14/3 kl.19.00        Bildvisning i Hedgården. 
To 15/3 kl.14.00        Andakt på Hemgården. Marie Blommé. 
To 15/3 kl.18.00        Keskuteli ilta, finsk samtalskväll med Eine Ranta. S:t Davidsgården. 
Lö 17/3 kl.15.00        Dopfest i S:t Davidsgården. Marie Blommé, Heléne Leijon och 
                       Hans Eric Johansson.                                         
Sö 18/3 kl.11.00        Mässa vid Midfasto i Heds kyrka. Marie Blommé. Sopplunch i Hedgården. 
Må 19/3 kl.14.00        Skinnskattebergs kyrkl.dagsyförening i S:t Davidsgården. 

   Ti 20/3 kl.16.00        Vardagsmässa i S:t Davidsgården. Heléne Leijon. 
Fre 23/3 kl.10.00        Babypaketstillverkning i S:t Davidsgården.  

   Sö 25/3 kl.11.00        Maria gudstjänst med körsångare och Heléne Leijon. Skbg:s kyrka. Kyrkcafé.  
Må 26/3 kl.14.00        Heds kyrkliga syförening i Hedgården. 
On 28/3 kl.13.00        Korsdrag i S:t Dg. Fastans och påskens psalmer och sånger. Lennart Ögren. 
To 29/3 kl.10.30        Andakt på Klockarbergsgården. Marie Blommé. 
Lö 31/3 kl.18.00        Hembygdsafton i Bysala Hemb.gård. Hedkören, Erik Karlsson och Heléne Leijon. 
Sö 1/4 kl.11.00        Söndags mässa i Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé. Kyrkcafé.  
…… ……………………………………………………………………………………………………………….  
        

  
 
              

 

        
 

       

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

    

 

 

                         

 

Skinnskatteberg med Hed  

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

                                Månadens psalm  204 
 
1 Kornet har sin vila djupt i frusen jord,  
 är ej dött, det väckes av ditt skaparord. 
 Kärlek från Gud, åt allting ger du liv. 
 Kärlek med ditt ljus kom,  
 kom och hos oss förbliv. 
 
2 Han blev hängd på korset, 
 i en grav lagd ner. 
 Ingen enda väntar möta honom mer. 
 Kärleken når långt bortom död och grav. 
 Kärlek med ditt ljus kom, 
 /kom och dröj hos oss kvar.  
 

  Soppluncher under våren 
Heds kyrkliga syförening serverar 
soppa med bröd, kaffe och kaka 
till självkostnadspris i Hedgården. 
 
Tisdagar: 6 mars, 3 april och 8 maj 
                 kl 12-14. 
 

                Välkomna! 
 
Behöver någon ha skjuts? 
Ring: Bengt  0222-320 90 
         Erik  0222-300 75 
         Per-Olov  0222-320 39 

Vill du fira gudstjänst vid något särskilt tillfälle? 
Då kan vi hjälpa till ! 
Samla ihop några som Du tror vill vara med och  
hör av dig till vår församling ! 

3 Han var vetekornet, låg i jordens djup. 
Han stod opp en påskdag, lever bland oss nu. 
Aldrig en sol har lyst så stark och klar. 
Kärlek med ditt ljus kom, 
/kom och dröj hos oss kvar. 
 
4 Väntande på värme vilar rot och frö, 
vet att våren kommer. Varje träd och ört 
brister i blom på sin bestämda tid. 
Kärlek med ditt ljus kom, 
/kom och hos oss förbliv. 

Va?.. 
Har du svårt att höra vad som 
sägs när flera samtalar?

Hrf - Hörselskadades riksförbund – lokala 
föreningen i Skinnskatteberg finns för dig.

Vi tar tillvara de hörselskadades intressen i 
samhället, påverkar beslutsfattare på olika 
nivåer och sprider kunskap bland allmänheten. 
om hörselproblem.

Vid våra medlemsmöten får du -förutom 
trivsam underhållning och samvaro 
-  information och råd om hörselvård och 
värdefulla tips om hjälpmedel för att underlätta 
hörandet.

Välkommmen till oss!

För mera information kan du ringa     
 Börje Svenson  0222-320 86
 Maj-Lis Kåberg 0222-132 67
 Rune Forsgren  0222-103 90
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KALLELSE

Skinnskattebergs Vägförening
håller ordinarie årsstämma 
tisdag den 20 mars 2012

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 18.00

På stämman avhandlas ärenden i enlighet med  
föreningens stadgar. I år har Skinnskattebergs  

kommun inlämnat en motion till stämman med  
förslag att föreningen skall skaffa sig en hemsida.

Årsmöteshandlingarna inklusive motionen och 
styrelsens yttrande kommer att finnas för påseende i 
receptionen på kommunkontoret och på biblioteket  

i Skinnskatteberg fr o m 6 mars.

Styrelsen

Intresserad av motionsdans?

Torsdagen den 1 mars startar Latino Fitness 
(motionsdans) i Klockarbergsskolans  
gymnastikhall kl 18:00…Pris 250:- 13 ggr

Vid frågor ring
Anna Söderling tel: 076-281 42 75 
eller ABF 0222-410 70

Riddarhyttans Tennisklubb 
håller sitt

ÅRSMÖTE
Onsdagen den 7 mars 2012 kl 18.00 

Skogsmästarskolans Kansli

Alla intresserade är Välkomna 
Vi bjuder på förtäring

Öppet möte om kommande

Gruvdrift
i Riddarhyttan

Alla intresserade är välkomna till en
informationskväll om planerna på kommande
gruvhantering i Riddarhyttan.

Stefan Sädbom, projektledare vid Bergskraft
berättar om planerande gruvprojekt
i Bergslagen i allmänhet.

Staffan Bennerdt, vd vid Dannemora Mineral
berättar om planerna för kommande
gruvhantering i Riddarhyttan i synnerhet.

Dag: Onsdagen den 21 mars
Tid: kl 18.30

Plats: Allaktivitetshuset i Riddarhyttan

Arr: Riddarhyttans Socialdemokratiska Förening


