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0222:an
Välkommen till
Kommunfullmäktige
den 24 april 2017  
kl 18.00 i Sessionssalen,  
kommunhuset 

Kommunstyrelsen
den 7 mars 2017  
kl 08.30 i Stora  
sammanträdesrummet,  
kommunhuset 
 
Dagordning annonseras 
på www.skinnskatteberg.se

Kulturriket i Bergslagen

Aktuellt för Skinnskattebergs kommun 
- Årgång 32 Nr 3, mars 2017

Skinnskattebergs kommun  
på Facebook

Dessa aktiviteter finns under 
sportlovet... 

Glöm inte att söka 
sommarjobb!



0222:an | www.skinnskatteberg.se2

Vecka 9. 27/2-5/3 Sportlov 
 
Vecka 10. 6/3-12/3 
Måndag: Korv i ugn & potatismos. 
Tisdag: Pannbiff med lök gräddsås & potatis. 
Onsdag: Stekt fisk kall sås & potatis. 
Torsdag: Köttfärssoppa & ugnspannkaka. 
Fredag: Risotto med kyckling.

Vecka 11. 13/3-19/3 
Måndag: Potatisbullar/blodpudding & bacon. (råkost)
Tisdag: Ekologiska köttbullar sås grönsaker & potatis.
Onsdag: Fiskgratäng & potatismos. 
Torsdag: Korvstroganoff & ris. 
Fredag: Hamburgare med bröd & klyftpotatis. 
 
Vecka 12. 20/3-26/3 
Måndag: Frukostkorv & stekt potatis. 
Tisdag: Oxjärpar provencal tomatsås & ris. 
Onsdag: Lätt panerad fisk kall sås & potatis. 
Torsdag: Brasiliansk soppa & pannkaka. 
Fredag: Kyckling nuggets & nudlar  
 
Vecka 13. 27/3-2/4 
Måndag: Korv gryta & potatis. 
Tisdag: Ekologiska Köttbullar gräddsås grönsaker & 
potatis. 
Onsdag: Fiskgratäng & Hemlagat potatismos. 
Torsdag: Gulaschsoppa bröd med ost. 
Fredag: Pan pizza. (köttfärs ost & tomatsås)

Matsedel vecka 9-13
Klockarbergsskolan

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

Ansvarig utgivare:   Kommunchef Nima Poushin

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

Du kan prenumerera på 0222:an för 120:- om året - kontakta redak-
tionen. Redaktionen ansvarar inte för material som inte beställts.

Exempel annonspriser exkl. moms  
Nya annonspriser från 1 januari 2017

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

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

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

Nästa manusstopp - den 10 mars 
Nästa utdelningsdag - den 30 mars 

Låt stå!

Omslagsbilden: Vinterbild Nedre Vättern, 
Skinnskatteberg. 

Fotograf: Gabriel Andersson

Öppettider 
kommunhuset 

 
Måndag-Torsdag

Maanantai-Torstai
kl. 08:00-12:00, 13:00-16:00
klo. 08:00-12:00, 13:00-16:00 

 
Fredag

Perjantai
kl. 08:00-12:00
klo. 08:00-12:00 

 
Lunchstängt: 12:00-13:00

Lounas: 12:00-13:00 

Postadress
Postiosoite

Skinnskattebergs kommun 
Box 101 

739 22 Skinnskatteberg 
 

Besöksadress 
Käyntiosoite 
Kyrkvägen 7

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

Carina Sándor (L)
Kommunalråd

Sedan 1 januari 2015 har Sverige EN polismyn-
dighet. Tidigare hade vi 21, en i varje län. Po-
lismyndigheten organiseras i sju polisregioner. 
Skinnskatteberg och Västmanland tillhör Region 
Mitt, som består av Gävleborgs, Uppsala och 
Västmanlands län. Region Mitt är därefter indelat i 
tre polisområden med åtta lokalpolisområden, där 
Skinnskatteberg tillhör lokalpolisområde Norra 
Västmanland, inkluderat kommunerna Skinnskat-
teberg, Fagersta, Norberg, Surahammar och Sala. 
För att fortsätta nedåt i hierarkin finns för varje 
kommun en kommunpolis, som i Skinnskatteberg 
heter Eva Lindberg.
    
Kommunerna har alltid, mer eller mindre, haft 
samverkan med polisen. Detta har i och med den 
nya myndigheten formaliserats och för Skinn-
skattebergs del blivit förbättrad. Dels har vi ett 
samverkansavtal, där vi uttryckligen prioriterar 
samverkan kring arbetet med förebyggande brotts-
bekämpning gällande barn och unga samt med att 
skapa en trygg boendemiljö för Skinnskattebergs 
invånare. Parterna ska också samverka gällande 
våldsbejakande extremism.
    
Som en del i polisens och kommunens samverkan-
söverenskommelse finns även medborgarlöften. 
Löftena utgår från en lokal problembild, som har 
tagits fram och prioriterats genom medborgar-
dialog, medarbetardialog inom polisen samt egen 
kunskap hos både polisen och kommunen.
I medborgarlöftena för Skinnskattebergs kommun 
2017 lovar parterna att arbeta för att höja trafiksä-
kerheten i kommunen.  

Sedan 1 januari 2015 har 
Sverige EN polismyndig-
het. Tidigare hade vi 21, 
en i varje län. 

”Polisen genom upprättande av trafikkontrol-
ler (hastighet, beteende, alkohol och droger), vid 
minst två tillfällen per vecka på olika vägdelar 
inom Skinnskattebergs kommun. Kommunen, 
tillsammans med andra samverkanspartner t.ex. 
Trafikverket, jobbar för att upprätta bland annat 
bättre hållplatser för kollektivtrafiken. Lokalpolis-
området kommer, via kommunpolisen, att åter-
koppla information från polisen genom medverkan 
i 0222:an varje månad.”
    
Samverkan sker också direkt mellan polis och 
medborgare genom exempelvis Grannsamver-
kan. I Skinnskatteberg har vi till exempel ett 
grannsamverkansområde, Gunnilbo-Hed, som 
har varit aktiva i 14 år, med möten cirka en gång 
i månaden och körscheman för boenden i upptag-
ningsområdet. Ett bra och lyckosamt exempel på 
hur vi gemensamt kan bekämpa brottsligheten. 
För mer information om grannsamverkan lokalt 
www.skinnskatteberg.se/?s=grannsamverkan samt 
polisen www.polisen.se/Vastmanland/Om-polisen/
Sa-arbetar-Polisen/Brottsforebyggande-arbete/
Grannsamverkan/  
 

Soliga vinterhälsningar
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Information

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

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

Kulturriket i Bergslagen

Får du inte pengarna 
       att räcka?

Kom ihåg att du redan 
nu kan behöva ansöka 
om bygglov ifall du 
planerar att bygga i 
sommar. 
Hör av dig till Skinnskattebergs kommun, 
miljö- och bygg, om du vill veta mer

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Får du pengarna att räcka?

Bor du i Skinnskattebergs kommun och går i årskurs 
9, 1 eller 2 på gymnasiet och vill arbeta med roliga, 
lärorika och varierande arbetsuppgifter under tre 
veckor i sommar? 

Du kan välja mellan följande perioder 
(endast en period per person) 
V. 25 - 27    19 juni - 9 juli 
V. 28 - 30    10 juli - 30 juli 
V. 31 - 33    31 juli - 20 augusti

Ansökan 
På www.skinnskatteberg.se kan du ansöka om 
feriejobb. Vi vill att du bifogar ett brev där du 
beskriver dig själv, vilket program och årskurs du går, 
vilken tidsperiod du vill jobba samt vilken tjänst du 
är intresserad av. Skriv gärna både ett första-, andra- 
och tredjehandsval, vi strävar dock efter att alla ska 
få sitt förstahandsval. Kom ihåg att skriva om du har 
körkort eller om du har några andra färdigheter som 
kan vara av värde för oss att ta del av. 

Vi behöver även en stämpel från din skola som 
intygar att du går på gymnasiet alternativt årskurs 
nio. Det går bra att bifoga som fil, alternativt lämna in 
på kommunkontoret.

Din ansökan är inte komplett och kommer inte 
att behandlas innan vi fått in både ansökan och 
studieintyg.

Ansökningsperiod: 6 - 31 mars 2017

Läs mer och ansök 
www.skinnskatteberg.se/lediga-jobb

Alla ansökningar sker via webben.

Vi ser fram emot att få träffa dig i sommar!

Feriejobb hos Skinnskattebergs kommun 2017
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Hallå Konsumenter!
Här är några tips om du ska köpa en be-
gagnad bil.
• Välj en bilhandlare med gott rykte 

och som är ansluten till en branschor-
ganisation.

• Om det skulle bli fel på bilen är det 
bra att veta att du kan klaga även på 
begagnade bilar i upp till tre år.

• Är det ett ursprungligt fel ska  
bilhandlaren kostnadsfritt reparera 
bilen.

Läs mer på konsumentverkets 
hemsida. www.konsumentverket.se
eller hör av er till kommunens 
konsumentvägledare: 
Tisdagar 9.00-11.00
Tel: 0222 - 451 98

Kulturriket i Bergslagen

Har DU ett evenemang 
på gång?
Lägg gärna in den informationen i Skinn-
skattebergs kommun evenemangskalender 
som du hittar på:

www.skinnskatterberg.se
Informationen som läggs in i kalendern 
kan även komma att synas på kommunen 
Facebook sida så följ oss gärna även där.

För mer information kontakta vår 
kommunikationsavdelning.
0222-451 39 / 0222-450 47
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Stacken
Familjecentral 
 
En mötesplats för föräldrar och barn, 
0–6 år. Här kan barnen leka, sjunga 
och måla, och föräldrar ges möjlighet 
att träffa andra småbarnsföräldrar. 
Kaffe, te och mjölk till barnen finns till 
självkostnadspris. I övrigt får du ta med 
det som passar till dig och ditt barn.

 
Tisdag den 7 mars 13.30 
Folktandvården kommer på besök.

Torsdag den 16 mars 11.30 
Gemensam salladslunch  
(anmäl dig på stacken senast tisdag den 
14 mars)

Tisdag den 21 mars 
Vi bakar bröd, fm. 

Tisdag den 28 mars 14.00 
Sagostund med Isabelle 

VÄLKOMMEN!

Information

Stacken- så mycket 
mer än öppen förskola!
Stacken familjecentral är en uppskattad 
mötesplats i vår kommun. Här kan barn och 
föräldrar komma och gå som de vill under 
öppettiderna. Personalen och besökarna 
formar tillsammans verksamheten utifrån 
behov och önskemål. Men vad innebär det 
egentligen att Stacken är en familjecentral? 
   En familjecentral innehåller olika delar. 
Basen är den allmänna mödra- och barnhäl-
sovården i samverkan med öppna försko-
lan och socialtjänsten med inriktning mot 
förebyggande arbete.  
    
På en familjecentral kan flera olika yr-
keskategorier arbeta tillsammans kring 
barnfamiljen. På Stacken familjecentral 
finns förskollärare, diakon/fritidsledare och 
socionom med inriktning som föräldra/ung-
domsstödjare. Stacken finns i vårdcentra-
lens lokaler, så det är enkelt att få kontakt 
med BVC-sköterskan.
 
Målet för Stacken familjecentralens verk-
samhet är att:
• finnas tillgänglig som nära mötesplats
• erbjuda lättillgängligt stöd
• stärka det sociala nätverket runt barn 

och föräldrar                                                                      
• stärka föräldraskapet
• förmedla kunskap och information
• skapa arbetsformer där föräldrar och 

barn är delaktiga 

Välkommen till Stacken familjecentral!Öppet: Tis, tors: 9.30 - 16.00, tfn. 0222-450 55
Stacken finns i vårdcentralbyggnaden intill BVC
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Kulturriket i Bergslagen

Polisen informerar
Från och med det här numret av 0222:an kommer polisen i lokalpolisområdet, via kommunpo-
lisen, att medverka med några rader. Vi kommer att ge återkoppling om vad som händer inom 
polisen, men vill också att ni kommer med förslag om vad ni vill att vi ska skriva om.

Natten till den 30 januari stals datorer under ett inbrott i Klockarbergsskolan. Om du sett eller hört 
något om inbrottet ta kontakt med utredare Lars-Göran Backström på telefon 010-56 75428.
Tänk på att låta polisen värdera ditt tips i stället för att du själv ska avgöra om det du hört eller sett 
är något att berätta om. Ibland är det den lilla detaljen som avgör om polisen kan jobba vidare i ett 
ärende!
Med andra ord, dina tips är värdefulla för oss.  

Den 31 januari skrev lokalpolisområdeschef och kommunalråd under 2017 års medborgarlöften.
Vi behåller samma löften som vi hade 2016, inriktning trafiksäkerhet, eftersom det är vad ni som 
bor i Skinnskattebergs kommun och polisens medarbetare ansett som mest prioriterat. För polisens 
del innebär det att polispatrull vid minst 2 tillfällen/vecka har trafikkontroller inom kommunen.

På förekommen anledning vill vi också lämna lite tips och råd gällande brott som sker utomhus:

• Avböj vänligt med bestämt att växla pengar åt främmande människor.
• Lämna aldrig handväskan utan uppsikt i t ex kundvagn, barnvagn eller rullator.
• Förvara plånboken i en innerficka, aldrig i bakfickan.
• Ha inte mer pengar i plånboken än vad du behöver.
• Var diskret med pengar och bankomatkort.
• Förvara aldrig koden tillsammans med bankkortet.
• Skydda alltid din kod när du tar ut pengar eller betalar med kort.
• Håll alltid handväskan stängd och bär den med locket/dragkedjan in mot kroppen.
• Låt inte någon okänd hjälpa till att bära hem t ex matkassar till ditt boende, oavsett hur trevlig 

personen är.

Var rädda om er och varandra! Använd reflexer så att ni syns. Kom ihåg att det fortfarande är 
mörkt ute tidig morgon och sen eftermiddag.

 
 

Polisen i lokalpolisområde Norra Västmanland genom  
kommunpolis Eva Lindberg.   
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Sportlov 2017

Måndag 27/2  Bioresa till Västerås
Avresa 16:30 från skolan 
Hem 22:30 från Västerås  
Anmälan till Sture senast 24/2 (30 platser)
Anmälan är bindande, du står för din egen 
biobiljett vi står för bussen (tag med 
legitimation med tanke på åldersgränserna) 

Tisdag 28/2      Öppet på Sture 18:00-21:00

Onsdag 1/3      LAN
Anmälan till Sture senast 28/2 (20platser)
Start 16:00     Slut 08:00

Torsdag 2/3     Öppet på Sture 18:00-21:00

Fredag 3/3 Film kväll med till tugg 
  18:00-23:00

Alla våra resor och aktiviteter är givetvis 
drogfria och vänder sig till dig från 

7:an – 19år och bor i Skinnskattebergs 
kommun. 

S T U R E

Måndagen den 27 februari 
17:00-18:00 JUNIS Sånglek & Dans från 
5 år  
IOGT-NTO lokalen Skolvägen 8. Drop in

Måndagen den 27 februari 
18:00-20:00 Musikverkstad. Alla åldrar. 
Alla instrument (prpva på ukulele och gitarr) 
IOGT-NTO lokalen Skolvägen 8. Drop in

Tisdagen den 28 februari 
16:30-19:00 JUNIS Sporlovsäventyr från 
1:an. 
Ta med pulka, hjälm, ficklampa och varma 
kläder. 
Korv och pinnbröds grill. 
Sammling på Skolvägen 8 
Anmäl senast  26 feb sms till 0706684790.

Torsdagen den 2 mars 
17:30-19:30 JUNIS 
Sportlovsfilm Moviekids fr.åk. 1 
IOGT-NTO lokalen Skolvägen 8. Drop in

JUNIS sportlovs aktiviteter
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Sportlov 2017

Onsdagen den 1 mars mellan kl. 17:00 – 19:00 är 
alla barn och ungdomar i Skinnskatteberg välkomna 
på gratis ”Prova-på-bowling”
Föreningens instruktörer finns på plats och ger tips och råd.

Våga skaffa ett nytt fritidsintresse – BOWLING!!!

Välkomna till Skinnskattebergs bowlinghall!

Skidkul för barn
Söndag 26/2  kl. 11,00

vid Hedvallen

Backen i Skila är öppen 
alla dagar under sportlovet mellan 10-16. Tävling varje dag kl.14.
Vi erbjuder även längdspår, grillplats och värmestuga!

Allt under förutsättning att tillräckligt med snö finns.
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Vänsterpartiet är ett feministiskt och grönt socialistiskt parti.

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

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

www.vansterpartiet.se

Skinnskatteberg

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

KALLELSE
Skinnskattebergs Vägförening 

håller ordinarie årsstämma  
onsdag den 22 mars 2017

Årsstämman äger rum på S:t Davidsgården 
och börjar kl 18.00.

På stämman avhandlas ärenden i enlighet 
med föreningens stadgar.

Fr o m den 8 mars kommer 
årsmöteshandlingarna att finnas för påseende 
i receptionen på kommunkontoret och på 
biblioteket i Skinnskatteberg. Från samma 
datum kommer också årsmöteshandlingarna 
att finnas på föreningens hemsida.

www.skbgvagforening.se

Välkomna!
Styrelsen

KALLELSE ÅRSMÖTE
Karmansbo bruksmiljö 

 
Måndag 6/3 klockan 18:00 bjuder 

Karmansbo bruksmiljö in till årsmöte. 
Plats: karmansbo Smedjan. 

Tid/datum: 6/3 klockan 18:00

Välkommen!

Årsmöte Heds IF
 

Söndagen den 12/3 kl. 14,00 bjuder 
Heds IF in till årsmöte på 

Nyhammars förskola.

Varmt välkomna 
önskar styrelsen!
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SOMMARJOBB!
 
Vill du jobba utomhus i sommar?
Har du intresse av utomhusarbete, plan-
tering och tycker om att röra dig då är det 
här 
sommarjobbet för dig!
För att jobba hos oss ska du vara mellan 
16 och 19 år.
Vi erbjuder jobb i två perioder i Hed & 
Gunnilbo eller Skinnskatteberg. 
Skriv i din ansökan vad som passar dig 
bäst.  
Period 1    19/6 – 14/7
Period 2    17/7 –  11/8 

Ansökan via mail till:
marie.blomme@svenskakyrkan.se
Eller lämna din ansökan  
till pastorsexpeditionen.

Ansökan senast 31 
mars!

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tillsammans kan vi 
skapa ett bättre 
Skinnskatteberg! 

 
 

Vi vill jobba för en kommun där 
alla kommundelar och alla 

invånare har lika stort värde. Vi 
tror på samverkan för bästa 

möjliga resultat. 
 

 

VÄLKOMMEN 
 till Liberalernas möten! 

 

29 mars, kl. 19.00, i 
Karmansbo Smedja 

 

23 april, 11 maj och           
sommarfest 18 juni 

 
 

Vi försöker ha våra möten på olika platser 
runt om i vår kommun. Hör gärna av dig, så 

berättar vi mer. Välkommen! 

 
 

 
 
 

Kontakta gärna någon av oss 
carina.sandor@liberalerna.se 
tobias.jarstorp@gmail.com 
vanja.leneklint@tele2.se 

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      

Välkommen till oss i Centerpartiet! 
 

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

Tillsammans kan vi göra skillnad!

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

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

Mail: helena.norrby@skinnskatteberg.se
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Musikquiz i Korpen
Allt från klassiskt till nutida pop, rock och rap.

Levande såväl som inspelad musik.
Onsdagen den 15 mars kl 19.00

Lagtävling! 
Kom med ett lag eller kom och bilda ett lag med andra deltagare!

Fika för en tjuga.

Kulturriket i Bergslagen

Turistföreningen 
Kulturbygd i 
Samverkan som äger och 
driver Krampenmuseet 
intill f.d. 
Krampenstationen
efterlyser ytterligare 
information, bilder och 
dokumentation kring det 
s.k. rysslägret som fanns 
i denna trakt under senare
delen av andra 
världskriget. 

Tack!
Catharina Gyllenhammar 
Ordförande

Har ni något som ni vill dela med er 
så är vi tacksamma om ni tar 
kontakt med Anders Nyhlén på:
anyhlen@hotmail.com
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PRO-Aktiviteter i mars 2017
Bingo i PRO-Lokalen
kl. 16.00 – 17.30. 8/3, 22/3
Bridge i PRO-Lokalen
Kl. 11.00 – 15.00. 1/3, 8/3, 15/3, 22/3, 29/3
Bowling i Lurbohallen
Kl. 10.00 – 13.00. 2/3, 9/3, 16/3, 23/3, 30/3
Gymnastik i PRO-Lokalen
Kl. 13.00 – 14.00. 6/3, 13/3, 20/3, 27/3
Handarbete i PRO-Lokalen
Kl. 14.00 – 16.00. 7/3, 14/3, 21/3
Ut och gå träffpunkt COOP
Kl. 09.00 – 10.00. 1/3, 8/3, 15/3, 22/3
Bowlingkväll i Lurbohallen
Fredagen 31/3 kl. 17.00 
Årsmöte i Hemgården, Val av styrelse, o.s.v. 
underhållning. Tisdagen 14/3 Kl. 14.00 – 17-00

Skinnskatteberg

Socialdemokraterna  
Skinnskattebergs Arbetarekommun

Socialdemokraterna i Skinnskatteberg 
 önskar alla en fin vår!

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

Delar du Socialdemokraternas 
grundläggande värderingar om 
Rättvisa och Solidaritet, då får du 
gärna bli med i vårt parti och  
påverka utvecklingen i  
Skinnskatteberg!
 
Kallelse till Årsmöte 
Skinnskattebergs Arbetarekommun 
Måndagen den 13 mars kl 18.30 
i S:t Davidsgården 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 
Vår riksdagskvinna Anna Wallén medver-
kar. 
Förtäring. 
Alla medlemmar varmt välkomna! 

Håll dig på 
fötterna!
Välkommen att 
hämta sandpåsar hos 
Alltjänst. 
Östra Ringvägen 2 
(mellan Coop och Systembolaget).
Har du mycket ishalka och behöver mer än en 
eller ett par påsar? Sandlådor för allmänheten  
finns på flera platser i kommunen.
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Aktuellt i Mars 2017 

O m mycken dagg i mars månad sig begifwer, 
Mycket regn i detta år det blifwer. 
Så mycken dagg som i mars månad månd' falla, 

Så mycken rimfrost efter Påska med alla, 
Så mycken dagg skall och höstmånan komma, 
Det blifwer oss till gagn och fromma. 

Så säger i alla fall bondepraktikan om månaden mars, vi får väl se hur mycket 
regn som kommer, men det är i alla fall nu vi börjar förbereda vårsäsongen med 
allt vad det innebär. 

Månadens Psalm nr 135 

”Se, vi går upp till Jerusalem 
 i heliga fastetider att skåda hur 

Jesus Krist, Guds Son, 
 i syndares ställe lider” 

Vill du ha plantering, vattning eller ogräsrensning av din grav? 
Vi erbjuder vår- och sommar plantering och allmän skötsel.  

Hör av dig till oss för pris och skötselalternativ! Tel: 0222-33639. 

Soppluncher i Hedgården  tis 23/3 kl.12 & tis 18/4 kl.12 

STIPENDIUM UR JERNSTRÖMSKA FONDEN 
kan sökas av ungdomar från Heds gamla församling som efter grundskola genomgår 
kurs i praktiska ting på folkhögskola, hushållsskola, yrkesskola eller deltar i  
lärlingsutbildning.  Stipendiet kan sökas fram till 12 mars och utdelas i Hed på  
påskdagen 16 april. Stipendieansökan ställs med kursintyg till: 
Kyrkorådet 
Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling 
Kyrkvägen 3, 73931 Skinnskatteberg 

Välkomna på Församlingsafton 
med Heds kyrkliga syförening! 

Ted Gärdestad tema 
30/3 Kl.18 i Hedgården 

Hedkören sjunger till förtäring 
och lotteri! 

 
On 1/3 kl.13 Korsdrag i S:t Davidsgården. Andakt, lotteri och kaffe 
   Bo Senter med sin gitarr och ett knippe visor. 
On 1/3 kl.19 Skinnskattebergs syförening träffas i S:t Davidsgården 
Fr 3/3 kl.10 Babypaketstillverkning i S:t Davidsgården 
Sö 5/3 kl.11 Gudstjänst i S:t Davidsgården. Heléne Leijon 
Sö 5/3 kl.18 Mässa och Fasteauktion i Hedgården. Hedkören medverkar.  

                          Kyrkkaffe. Heléne Leijon 
Ti 7/3 kl.14 Språkcafé i S:t Davidsgården 
Ti 7/3 kl.18 Läsecirkeln drar igång i S:t Davidsgården 
On 8/3 kl.18 Samtalskväll i Hedgården. Irene Josefsson 
Sö 12/3 kl.11 Mässa i S:t Davidsgården. Marie Blommé 
Sö 12/3 kl.14 Finsk gudstjänst i S:t Davidsgården. Soile Palmu 
Må 13/3 kl.14 Heds syförening träffas i Hedgården 
Ti 14/3 kl.14 Språkcafé i S:t Davidsgården 
Ti 14/3 kl.18 Läsecirkeln i S:t Davidsgården 
On 15/3 kl.13 Korsdrag i S:t Davidsgården. Andakt, lotteri och kaffe 
   Barbro Wahlberg om USA & hjälpverksamheten där. 
Fr 17/3 kl.10 Babypaketstillverkning i S:t Davidsgården 
Sö 19/3 kl.11 Mässa i Skinnskattebergs kyrka. Anders Wejryd 
Ti 21/3 kl.12 Sopplunch i Hedgården 
Ti 21/3 kl.14 Språkcafé i S:t Davidsgården 
Ti 21/3 kl.18 Läsecirkeln i S:t Davidsgården 
Sö 26/3 kl.11 Mässa i S:t Davidsgården. Heléne Leijon 
Må 27/3 kl.14 Heds syförening träffas i Hedgården 
Ti 28/3 kl.14 Språkcafé i S:t Davidsgården 
Ti 28/3 kl.18 Läsecirkeln i S:t Davidsgården 
On 29/3 kl.13 Korsdrag i S:t Davidsgården. Andakt, lotteri och kaffe 
   Andreas Risberg - möt vår kyrkomusiker! 
To 30/3 kl.18 Församlingsafton i Hedgården med Heds kyrkliga syförening. 
   Ted Gärdestads tema med Hedkören. Förtäring och lotteri! 
Fr 31/3 kl.10 Babypaketstillverkning i S:t Davidsgården 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

skinnskatteberg.forsamling@svenskakyrkan.se 
Pastors exp. öppen tisdag, onsdag, 
och torsdag kl 10 – 12   0222 -336 36 
Kyrkoherde Marie Blommé   0222 -336 30 
Komminister Heléne Leijon   070-875 72 87 
Diakon Irene Josefsson   0222 -336 35 
Kyrkogårdsärende   0222 -336 39 

 
Mer om liv och tro 
och söndaens text 

kl.12.30 varje söndag 
 i oktober efter  

kyrkkaffet i 
Skinnskattebergs 

kyrka 

 
 

Svenska kyrkans kalendarium  mars 2017 

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

Från januari till och med påsk kommer 
mässorna i Skinnskatteberg firas i  
S:t Davidsgården. 
Undantag den 19/3 
Välkomna in! 
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Mars
Söndag 5 mars 18.00   
Film 
Se www.kulturhusetkorpen.se

Onsdag 8 mars 19.30   
Film 
Se www.kulturhusetkorpen.se 

Söndag 12 mars 18.00  
Film 
Se www.kulturhusetkorpen.se

Onsdag 15 mars 19.00 
Musikquiz, från forntid till nutid 
Kom med ett lag eller gå med i ett befintligt! Under 
trivsamma former med fikabordet dukat, svarar vi 
på musikfrågor till live- och inspelad musik i alla 
upptänkliga former. Fri entré!
Arr: IOGT-NTO, NBV och Skinnskattebergs kom-
mun, kultur och fritid.

Söndag 19 mars 17.00  
Beatlemania 
”Beatlemania” med Hitmen, Beatlettes och Yester-
day String Quartet från Linköping firar 50-årsju-
biléet av albumet HELP! Förbered dig på en lång, 
skön afton! Vi inleder kvällen med ett LIVEQUIZ 
med bandet och gäster. Här får du höra sånger 
från andra artister som har anknytning till Beatles, 
lyssna till äkta livemusik och testa dina kunskaper. 
I konsertens första del spelas samtliga låtar från 
skivan HELP live inklusive ljuvliga Yesterday 
förstärkt med stråkvartetten. I andra avdelningen 
får du höra hela ensemblen i låtar som She´s lea-
ving home, Strawberry Fields forever, Something, 
Eleanor Rigby m.fl. 13 musiker på scenen ger en 
fin musikupplevelse! Beatlemania är sammansatt 
av 3 grupper: Hitmen – fem medlemmar med lång 
erfarenhet och stor passion för Beatles.

Beatlettes – fyra damer med vackra röster, sjunger 
förutom Beatles i flertalet körer.
Yesterday String Quartet – ny kvartett med härliga, 
rutinerade musiker.
Fikaservering i pausen.
Entré: 180 :- medlemmar i Kultera 150:- Skol-
ungdom går gratis. Biljettbeställning: Janssons El 
0222-104 60
Arr: Kultera med stöd av Ett Kulturliv För Alla, 
Västmanlandsmusiken och Skinnskattebergs kom-
mun.

Onsdag 22 mars 19.00   
Stråkkvartetten Meta4 
Meta 4 vann första priset på the International 
Shostakovich Quartet Competition i Moskva och 
fick också ett särskilt pris för bästa tolkning av en 
av Shostakovich stråkkvartetter. Finska kulturmi-
nisteriet gav Meta4 Finlandspriset som uppmuntrar 
unga lovande finska artister.
Kvartetten har givit ut tre skivor på det tyska skiv-
bolaget Hänssler Classic och har belönats med flera 
priser för dem. Den nyaste skivan, Bartóks stråk-
kvartetter gavs ut i oktober 2014.
Entré: 150:- Medlemmar i kammarmusikfören-
ingen 100:-. Skolelever och studenter på SLU går 
gratis. Biljetter säljs vid entrén.
Arr: Skinnskattebergs kammarmusikförening med 
stöd av Skinnskattebergs kommun, Västmanlands-
musiken, Statens kulturråd och Systemair.

Söndag 26 mars 18.00 
Film 
Se www.kulturhusetkorpen.se

Söndag 2 april 15.00 
Kontemplationskonsert med 
invigning av två nya konstverk 
För mer information se vår webbplats: 
www.kulturhusetkorpen.se

Dagsaktuell information finns på: www.skinnskatteberg.se och www.kulturhusetkorpen.se 
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Evenemang
Sportlovet på bibblan
Onsdag 1/3
Yogalek med Isabelle
kl. 13:00
Torsdag 2/3
Pyssel hela dagen från kl.13:00 

Ljusets kung; 
berättarföreställning 
med Kerstin de Verdier och Frans 
König 
4 mars, klockan 14.15
För dig mellan 16 & 106 år
Skinnskattebergs bibliotek
Fri entré

Teater
17 mars, kl 9.30 på biblioteket
Trattofon av och med Akropanik
Detta är en akrobatisk barnvarité med 
mycket värme och fysisk humor
Föreställningen är utan tal så alla oav-
sett språkkunskaper kan vara med.
För barn mellan 3-6 år.
Spelas för förskolorna

Långt bort i skogen
24 mars, klockan 10.00 på Korpen
En pedagogisk performance för barn i 
förskoleklasserna.
Sofia och Maria tar publiken, med 
hjälp av audiovisuell teknik, långt bort 
i skogen och in i det gamla fäbodlivet.
Musik, sånger, berättelser varvas med 
rörliga bilder. 
 
Sagostund på Stacken
28 mars, kl. 14:00
Isabelle berättar om när Ture skräpar 
ner

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

 

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

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

Boken kommer
Boken kommer är en kostnadsfri ser-
vice för dig som vill låna böcker eller 
annat, men som på grund av rörelse-
hinder, hög ålder, långvarig sjukdom 
eller liknande anledning har svårt att 
komma till biblioteket.  Du kan välja 
att låna böcker, talböcker, tidskrifter 
och böcker med extra stor stil med 
mera.
Ring biblioteket, 0222-45005, och 
beställ så kommer vi med böckerna, 
hem till dig.

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

Välkommen in , nu även 
på lördagar!!
Anders, Isabelle, Karin , 
Lill , Maria, Marlene och 
Adam

Det händer i mars
B

IBLIO
TEKET
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Finskt förvaltningsområde informerar

RÖDA KORSET SKINNSKATTEBERG 
SKINNSKATTEBERGIN PUNAINEN RISTI

Elina Kallio, samordnare för 
finskt förvaltningsområde 

besöker

Tors 10/11 Kl. 13:00 - 15:00
Tors 24/11 Kl. 13:00 - 15:00
To 10.11 Klo 13:00 - 15:00
To 24.11 Klo 13:00 - 15:00

Suomen kielen hallintoalueen 
koordinoija Elina Kallio  

käy

Suomen kielen hallintoalueen
koordinoija Elina Kallio 
käy Skinnskatteberggin Punainen Risti 
 
9.3 Klo 13:00-15:00
23.3 Klo 13:00-15:00 

Elina Kallio, samordnare för 
finskt förvaltningsområde
besöker Röda Korset Skinnskatteberg
 
9/3 Kl. 13:00-15:00
23/3 Kl. 13:00-15:00

VISSTE DU ATT...

SVERIGEFINNAR
Det finns 450 000-600 000 
sverigefinnar i Sverige.  
Minoritetsspråket är finska och 
många bor i Stockholm- 
Mälardalen.

ROMER
Det finns 50 000- 100 000 romer och 
resande i Sverige, bosatta över hela landet. 
Minoritetsspråket är romani chib.
JUDAR
Det finns 20 000- 25 000 judar i Sverige 
bosatta i hela landet. Minoritetsspråket  är 
jiddisch.

TORNEDALINGAR
Det finns cirka 50 000 
tornedalingar i Sverige framförallt 
bosatta i Norrbotten. Minoritetsspråket 
är meänkieli.

SAMER
Det finns 20 000-35 000 samer i Sverige 
som talar bland annat nordsamiska, 
lulesamiska, pitesamiska, sydsamiska 
och umesamiska.
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Kulturriket i Bergslagen

Gratis föreläsning
Hur finskt är Sverige? 
Om finsk immigration och verksamhet i Sverige 
från medeltiden till folkhemmet 
Författare och professor i historia Dick Harrison föreläser

Tisdagen den 4 april klockan 19.00 på Lindgården, Fagersta
Begränsat antal platser. Fri buss ifrån Skinnskatteberg, biljetter bokas hos  
Elina Kallio, 0222-450 44 senast måndagen den 27 mars.

Välkommen!
Arrangör: Fagersta kommun, finskt förvaltningsområde och Fagersta bibliotek

100
Finland

1917 2017

Suomi 
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Värmepumpar &  
Elinstallationer

070-617 48 59 • www.kjellins.se

Företag:
Helsida   3840 kr 
Halvsida   2160 kr 
Kvartsida   1140 kr
54x80 mm (1/8 sida) 720 kr
Dubbelnotis  540 kr 
Notis (24,5x37,5 mm) 360 kr

Nya annonspriser i 0222:an  
från 2017-01-01
Annonspriserna sedan 1/1 2013 höjs med 20%, baserat på ökade kostnader för tryck och 
distribution. Priserna är exkl. moms.

Föreningar:
Helsida   1140 kr 
Halvsida  720 kr 
Kvartsida  420 kr 
54x80 (1/8 sida) 300 kr 
Dubbelnotis  180 kr 
Notis   120 kr

Abonnemangspriser:
Föreningar och företag har fortfarande möjlighet att abonnera på annonsplats. Dessa nya 
annonstaxor innebär principen 20 % rabatt vid abonnemang och gäller vid beställning av 
antingen 5 eller 10 annonser i följd.
Prisexempel abonnemang företag 
Halvsida 10 nr 17 280 kr 
Kvartsida 5 nr 4560 kr 

Prisexempel abonnemang föreningar
Halvsida 10 nr 5760 kr 
Kvartsida 5 nr 1680 kr

Kontakta redaktionen för frågor eller annonsbokning: 0222@skinnskatteberg.se eller 0222-451 39

Kulturriket i Bergslagen

Månadens  
medarbetare

Namn: Kim Jansson
Ålder: 40 år gammal
Bor: Skinnskatteberg
Yrke: Receptionist 
Skinnskattebergs kommun.  
Civilstatus: Gift, två barn och hundarna Cesar och 
Sixten.  
Fritidsintressen: Rida och åka skoter.
 
”Det bästa med att bo i  
Skinnskattebergs kommun är den härliga naturen och 
att Skinnskatteberg är ett litet samhälle”  

”Det bästa med jobbet är mina kära 
arbetskamrater och att mina arbetsuppgifter är  
varierande och utvecklande” 
 


