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Boktipset
Läs det på sid. 13

Ur detta nummer:
* Sopomläggning  sid. 5
* Ungdomsmässa  sid. 7
* Starta eget?    sid. 8
* Kura skymning  sid. 9
* Evenemang på Korpen sid. 10
* Jubileum  sid. 11
* Kyrkans kalendarium sid. 15

Ungdoms-
mässa i

Skinnskatteberg
Sidan 7

Ny cykelklubb?
Ta chansen att träna tillsammans

Läs mer på sidan 10

Kommunstyrelsen
sammanträder 

Tisdagen den 25 november 
kl. 13.00 

Se hemsidan ca 1 vecka innan mötet 
för plats och dagordning, 

alt. ring 0222-451 32.

 Allmänheten är välkommen som vanligt!

Konstnär, elev, förening, 
förskola? 

Vill du, eller vet du någon som är intresserad 
av att ställa ut eller testa en idé? På biblioteket 

har vi utställningsyta, både vägg och vår 
nyhet galleri Tittskåpet.

Kontakta Isabelle Andersson, tel: 0222- 451 57
isabelle.andersson@skinnskatteberg.se

Utställning
I galleri Tittskåpet på biblioteket visas utställningen 
”Fiolskog” av Isabelle Andersson. 

Vernissage den 5 november kl. 17.00
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0222:ans redaktion:

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

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

Skolans matsedel vecka 45-48

Vecka 45.
Måndag: Falukorv & makaroner.
Tisdag: Tex-mex biff, tomatsalsa & ris.
Onsdag: Miniflippersej, remouladsås & potatis.
Torsdag: Tomatsoppa med ostkräm & Ugnspannkaka.
Fredag: Kycklingsnitzel, paprikasås & ris.

Vecka 46.
Måndag: Pastagratäng.
Tisdag: Frukostkorv, pepparrotssås & potatis.
Onsdag: Fiskgratäng. (Benedictine)
Torsdag: Kyckling drumstick, currysås & ris.
Fredag: Spaghetti & köttfärssås, råkost.

Vecka 47.
Måndag: Köttgryta med ris.
Tisdag: Schweizare, grönsaker, sås & potatis.
Onsdag: Ishavsnuggets rhode islandsås & potatis.
Torsdag: Ärtsoppa & Fläskpannkaka.
Fredag: Lappskojs & rödbetor.

Vecka 48.
Måndag: Ugnsbakad korv & potatismos.
Tisdag: Köttbullar, sås, grönsaker & potatis.
Onsdag: Fiskgratäng. (Paysanne)
Torsdag: Skånsk Kalops med potatis & rödbetor.
Fredag: Pytt i panna.

Nästa manusstopp:  Den 12 november
Utgivningsdatum:  Den 28 november

Svenskt visarkiv - centrum för folkmusik- 
och jazzforskning

www.visarkiv.se

Vargar eller inte vargar
P1 sände i morse HM Konungens uttalande om Sveri-
ges ökande vargstam. Han hade just varit på Älgjakt i 
Skinnskatteberg och här har vi ju några vargar, bl.a de 
så kallade Uttersbergs- och Klotenreviren.

Som jag uppfattade det så var HM orolig för att vår 
vargstam ska växa explosionsartat och bli så många 
att de börjar söka sig till bebyggelse. ”Vargar ska vara 
vilda” sade han. HM gav ett enkelt räkneexempel: 2 
vargar i år blir 7 vargar nästa år. 

En sedan många år aktiv vargmotståndare fanns med i 
studion för att kommentera uttalandet. Han vill ha noll 
vargar i Sverige och sade att det är orimligt att en hob-
by (vargar) ska få förstöra och äta upp djur som vi kan 
äta (älgar, rådjur, ren). Vargarna har inget existensberät-
tigande. Då funderade jag, måste alla djur och varelser 
vara till nytta för människan för att få leva? Hur är det 
med järv, björn, vildsvin, fästingar osv. De ställer också 
till det. Fästingar skadar t.ex en stor mängd människor 
varje år. En del får men för livet.

Tänk på miljöboven kossan. Våra nötkreatur släpper 
ut ofantliga mängder metangas och vi uppmanas att 
äta mer baljväxter för att minska på miljöpåverkan vid 
framställning och transport av livsmedel. Om vi slutade 
äta nötkött skulle kossan inte vara till nytta för männis-
kan längre. Vissa hävdar att den skulle dö ut. Tänk när 
älgstammen ibland blir lite för stor. Ja då käkar de sön-
der skogsägarnas träd. Tänk när en skadad människa 
går bärsärk och slaktar några oskyldiga medmänniskor. 
Jaha, hur ska vi göra med den farliga arten... 

Så här är det: Djuren är utelämnade till rovdjuret Män-
niskan. Vi har makten = vi måste ta hand om djuren 
och se till att de kan leva så naturligt som möjligt. 
Enkelt? Nä, verkligen inte....  

/Marie som haft stor hjälp av Anders Pettersson att göra 
detta nummer av 0222:an. Tack! 

Gordons 
webbtips
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Aktivitetskalender

November
1 Marja De Raadt - Måleri, Grafik
19 oktober - 16 november Galleri Astley, Uttersberg
0222-321 20, 320 44. Öppet alla dagar: M-F 10-18, Helgdagar 
11-17. http://www.galleriastley.com/ 
1 Niklas Anderberg - Grafik 
19 oktober – 16 november Grafikrummet - Galleri Astley
0222-321 20, 320 44. Öppet alla dagar: M-F 10-18, Helgdagar 
11-17. http://www.galleriastley.com/ 
2 Line-dance
Söndagar mellan kl 19-21 i Finska föreningens lokal.
3 Gympa (19:00)
Gympa i Gymnastiksalen varje måndag 19-20 med
Skinnskattebergs Gymnastikförening.
3  Pop, Rock Och Gospelkör (19:00)
Nystartad kör från 15 år och uppåt! Inga förkunskaper krävs! 
Plats: S:t Davidsgården
Susanne Bågenfelt, E-post : susboge@skinnskatteberg.se 
4 JUNIS -skapis/moviekids (17:30)
För barn från 7 år (åk1)
Tisdagar klockan 17.30–19.00
Info Eva Teljebäck 070-6684790 E-post : evat@junis.org 
4 JUNIS - Sånglekar (16:30)
För barn från 5 år
Tisdagar klockan 16.30-17.30
Skolvägen 8
Info Eva Teljebäck 070-6684790 E-post : evat@junis.org 
4 RFHL Ombud (08:00)
Har du någon form av missbruk? Alkohol, läkemedel, droger 
med mera, och behöver prata med någon?
Daniela Hassenstein 0768- 35 32 05, 
daniella.hassenstein@rfhl.se 
5 Aerobics (19:00)
Gymnastiksalen varje onsdag 19-20 med Skinnskattebergs 
Gymnastikförening
6  IOGT-NTO föreningsmöte. 
Skolvägen 8 kl. 19:00 
9 Line-dance (19:00)
Söndagar mellan kl 19-21 i Finska föreningens lokal.
9  Engelsk afton med sång och musik. 
S: t Davidskören under ledning av Gunilla Kindahl Broberg i 
Skinnskattebergs kyrka. Efter kyrkan träffas vi i S: t Davids-
gården och dricker afternoon tea mot en kostnad av 20:- Det 
kommer även att ”bjudas” på brödauktion. Välkommen!
10  FOLKPARTIET LIBERALERNA har månadsmöte 
klockan 19 i hembygdsgården i BYSALA
Se annons sid. 12  
11 Årsmöte i Skinnskattebergs Filmförening
Alla medlemmar hälsas välkomna! Kulturhuset Korpen  
kl. 19.00

11  Cafékväll i Bysala. 
Cafékväll och månadsmöte i Bysala Hembygdsförening. By-
bor, sommargäster och medlemmar - alla varmt välkomna! 
11 ABF Kurser 
Vill du gå en kurs eller hålla i en egen kurs?
Ring oss varje tisdag mellan 10 -17 på ABF:s kontor. 
Joacim Hammarström 070 -159 29 26 E-post : joacim.
hammarstrom@abf.se 
13  PUMPEN
Frågetävlingen som hålls samtidigt på ca 250 ställen i Sverige, 
går av stapeln i Biblioteket i Skinnskatteberg kl 20 – 21. 
IOGT-NTO som arrangerar tävlingen, hälsar även utomstående 
välkomna till en rolig tävling.
14 Julmarknad i Färna med ett 100-tal utställare.
Fredag öppet kl. 12-18.lördag o söndag kl. 10-17. 
15  Skinnskattebergs kammarmusikförenings 35-årsjubi-
leum. Se annons sid. 11  
15 Julmarknad i Färna med ett 100-tal utställare.
Fredag öppet kl. 12-18.lördag o söndag kl. 10-17. 
16 Julmarknad i Färnamed ett 100-tal utställare.
Fredag öppet kl. 12-18.lördag o söndag kl. 10-17. 
17  Månadsmöte. 
Alliansen, dvs centern, folkpartiet, kristdemokraterna och mo-
deraterna har månadsmöte i St Davidsgården kl 18.30
18  Fullmäktige. 
Kommunfullmäktige sammanträder i Kulturhuset Korpen. 
Se dagordning mm på kommunens hemsida ca 1 vecka innan 
sammanträdet. Nu kan du återigen lyssna på sammanträdet via 
webben. Välkommen!
19  Årsmöte Kultera. 
Kultera - Kulturskolans vänförening kallar till årsöte i Kultur-
huset Korpen kl. 19.00 Välkomna! 
25  Shoppingresa till Marieberg. 
Från Skinnskatteberg 8.30 Från Riddarhyttan 9.00. I resans pris 
250:- ingår resa, mat och fika. Anmälan före 17/11 till Sven 
Kåberg, tfn 0222-132 67 
25  Kommunstyrelsen sammanträder kl. 13.00 
Se hemsidan ca 1 vecka innan mötet för plats och dagordning. 
Alt. ring 0222-451 32. 
28  IOGT-NTO musikleken + årsmöte. 
Årsmöte + genomgång av musikleksfrågorna Skolvägen 8 
18:00 
27 Kulturkväll på Korpen
Stråk- och blåsklasserna från Sotvretsgårdenspelar upp. Musik 
med grupper från Kulturskolan. kl. 18.30 
Entré: Vuxna: 30:- Barn: 10:- 
Välkomna!
29  Loppis kl. 10-14 i Folkets Park Skinnskatteberg. 
Boka bord 0222-103 76 eller 070-539 26 84
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Om 0222:an - nya annonspriser!
0222:an skickas ut till alla hushåll 10 gånger per år. Den 
innehåller information från kommunen, aktivitetska-
lender samt annonser från kommunens föreningar och 
företag. Sommarnumret (juni-juli och augusti) skickas 
även till alla fritidsboende. Alla annonsintäkter går till 
kostnaden för utskick till hushållen.

Prenumeration 
Vem som helst kan prenumerera på 0222:an för en 
kostnad av 120:- för 10 nummer (1 år). Avgiften täcker 
portokostnad. Kontakta redaktionen.

Gratisannons 
Nya företag / föreningar får 1/8-1/4 (beroende på utrym-
me) sides annons gratis i samband med starten. 

I kalendern på s. 3 kan man ”annonsera” gratis med 
evenemang inom kommunen. Information om datum, 
tid, plats och typ av evenemang får finnas med. I mån av 
plats kan man få fylligare beskrivning. 

Redaktionen: 
Marie Wennerström 
0222-451 39 
info@skinnskatteberg.se 

Manusstopp är normalt den 12:e varje månad.

Redaktionsråd:
Marie Wennerström, redaktör
Anders Pettersson, Biblioteket (vice redaktör)
Marlene Carlsson, Turism
Yvonne Wiberg, Näringsliv

Annonspriser 

Annonspriser  Företag Föreningar
Helsida   2400:-  700:-
Halvsida  1300:-  400:-
Halvsida 10 nummer 7000:-  2500:-
Kvartssida  700:-  250:-
Kvartssida 10 nummer 4000:-  1500:-
1/8-dels sida  400:-  200:-
Notis   300:-  100:-

Layouttillägg (fr 2009) Företag Föreningar
   Bild/endast text Bild/endast text
Helsida   480:-/240:- 140:-/70:-
Halvsida  260:-/130:- 80:-/40:-
Kvartssida  140:-/70:- 50:-/25:-
1/8-dels sida  80:-/40:- 40/20:-
Notis   60:-30:-  20:-10:-
Uppdatera repeterad  60:- / gång 20:- / gång 
annons

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

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

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

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

Helger: 
Påskafton, annandag påsk, pingstafton, annandag jul öppet 

som lördag.

Valborgsmässoafton som infaller tisdag, torsdag öppet till 16, 

om den infaller en lördag är det öppet ordinarie tid.

Skärtorsdag, Trettondagsafton öppet ordinarie tid.

Övriga helgaftnar och helgdagar stängt.

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

Detta kan du lämna:

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

Förpackningar��
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Sandningsflis för privat bruk
 
Tag hand om dig i halkan! Skinnskattebergs kommun vill öka säkerheten
 för medborgarna och placerar därför ut sandlådor för privat sandning. 
 
Sandningen ska endast användas för privat bruk på egen tomt
 (ej för företag och bostadsrättsföreningar) och får hämtas hinkvis.           
 
Lådor finns på följande platser:
Färna   Sorteringsanläggningen vid Fåfängans väg
Hed   Heds skola
Skinnskatteberg Sorteringsanläggningen Köpingsvägen (vid reningsverket)
Riddarhyttan Sorteringsanläggningen Liensvägen (Q-starmacken)
 
Vi hoppas att detta ska vara en bra och omtyckt service
Teknik och service
Frågor 0222-450 35

Omläggning av sophämtningen   

VAFAB påbörjar en omläggning av sophämtningen från vecka 42.
Idag hämtas soporna måndag till torsdag vilket medför ett arbetsmiljöproblem 
för chauffören. Det blir konstant övertid med en sådan körning. Omläggningen  innebär 
att körningar ska ske måndag till fredag. Detta gör att det blir drägligare arbetstider under 
hela veckan.

VAFAB kommer att meddela alla kunder som får ändrade sophämtningsdagar.             
Information kommer att läggas i brevlådor eller på soptunnan.

Telefon nr. till VAFAB Köping är 0221-294 83

Skinnskattebergs kommun får ingen information innan omläggningen är klar. 
Vid oklarheter skall kunden vända sig till VAFAB.

Skinnskattebergs kommun
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Stacken Familjecentral

Familjecentralen är en mötesplats för 
föräldrar och barn, 0-6 år.
Här kan barnen leka, sjunga, måla och föräldrar 
ges möjlighet att träffa andra småbarnsföräldrar.
Kaffe, te och dryck till barnen fi nns att köpa till 
självkostnadspris. I övrigt får du ta med det som 
passar till dig och ditt barn.

Öppettider
Tis. kl. 8.30 - 13.00
 kl. 13.00 - 16.00  Babyöppet
Ons. kl. 8.30 - 16.00
Fre. kl. 8.30 - 15.00

Föräldracafé på Stacken
Här kan du komma och fi ka och umgås med 
andra småbarnsföräldrar. 
Tisdagen den 11 november 19.00 - 21.00

Röda Korset kommer att ha en kurs i barn- och 
olycksfallsvård. 
15 november 9.30 - 16.00
Ring om du är intresserad för mer information.

 VÄLKOMMEN     tfn  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

Korttidsboendet Höjden har fl yttat   
till Hemgården och samtidigt bytt 
namn till Viljan. 
Såväl verksamhet som personal fi nns 
kvar och även telefonnumren är 
desamma som tidigare, 106 55, 450 41

Hemgården

Boende och anhöriga på avdelningarna Granen 
och Furan på Hemgården i Skinnskatteberg 
hälsas välkomna till en informationsträff om 
ombyggnationen.

Tisdagen den 18 november kl. 18.00
i samlingssalen på Hemgården. 
Vi bjuder på kaffe och smörgås så meddela oss 
senast 12 november om Ni vill komma. 
Hemgården tfn: 0222-450 27, 450 28, 451 82 
eller 451 88.

Inbjudan till en Må-bra-dag
 
Tisdag 4/11 klockan 10.00-15.00
i samlingssalen på Hemgården

Kom och prova på olika behandlingsmetoder 
eller bara titta in och lyssna

10.00 Information om infl uensavaccin

Prova på vid en speciell tid: 
10.30-11.15 Sittande Qi-gong
11.20-11.35 Areobic
13.00-13.30 Matens betydelse för äldre
14.00-14.45 Stående Qi-gong

Exempel på aktiviteter som fi nns hela dagen: 
Olika massagemedtoder
Hudvård
Smaka på virvlat vatten

Medverkande under dagen är: 
Laila Ågren, Monika Forsgren, Toini Korpilahti, 
Seija Oiala, Eva Berglund, Britt-Marie Bergvall, 
Helena Werner, Pia Laurell och Gun Holm

Välkomna!

Jard Samuelsson
Kommer till Hemgården den 18 november.
Platsen: Samlingssalen
Tiden: 10:30
Vill du komma hit, lyssna, kanske sjunga med 
och fi ka med oss? Det kostar 50 kronor. Alla är 
välkomna/ Gun H
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Ungdomsmässan
 ägde rum den 3 oktober med ett 50-tal 
utställare och aktörer. Det blev ett väldigt 
lyckat arrangemang i positiv anda. Det var 
full aktivitet under dagen då mässan be-
söktes av ca. 300 ungdomar från årskurs 5 
och uppåt. De hade väldigt roligt och hade 
fullt upp med att hinna med alla aktiviteter 
sådom jonglering, cirkuskonster, sitta i en 
voltande bil, breakdance, guitar hero mm. 
Några av våra politiker medverkade i ett 
diskussionsforum hela dagen.

Under eftermiddagen var det workshops och 
senare under kvällen var det uppträdande i 
cykel och skatekonster, trolleri, dans, rapsång 
och annat. 

Landshövding Mats Svegfors förrättade pris-
utdelning i den resetävling som skolbarnen 
genomfört tillsammans med VKL under 
hösten. Vann gjorde Lisa, Alva, Simon och 
Niklas i 8 B på Centralskolan!
Efter detta var det fler shower och disco. 

Ett 100 tal ungdomar besökte mässan under kvällen och som avslutning hölls 
en häftig eldshow.
Mässan var tänkt som en nystart för ett ungdomsarbete som går ut på att öka ungdomars 
kunskap om sin kommun och dess utbud och även att ge dem medvetande om sin situation 
och hur de kan påverka den. Känslan är att det blev precis så och det arbetet ska fortsätta i 
någon form.
Tack till alla utställare och artister, till Centralskolan och Olympicaskolan, VKL, Bergslagens 
folkhögskola, Kulturentrepenörsutbildningen i Västerås, Coompanjon, ABF och Landstinget 
för ert engagemang! Tack till de företag som sponsrat oss med presenter! Ett stort tack till de 
ungdomar som besökte mässan med glatt humör och nyfikenhet!
 
Marléne, Annika och Joakim
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Funderar Du på att starta eget företag?  
Kom till vår information på  
Arbetsförmedlingen Fagersta, Stationsvägen 
19, för att lära hur Du skall gå vidare.

Tid:  
Onsdag 2008-11-26, kl 13.15 
Onsdag 2008-12-17, kl 13.15

Plats: Arbetsförmedlingen Fagersta, Konfe-
rensrummet

Målgrupp: Alla som är intresserade 
av att starta eget företag.

Arr: Arbetsförmedlingen, Tillväxtgruppen, 
ALMI, IFS, Coompanion

ANMÄL DIG TILL: 
Arbetsförmedlingen  
Anita Gullblom, tel. 010-486 35 51 
e-post:  
anita.gullblom@arbetsformedlingen.se

STARTA EGET-INFORMATION

Är du intresserad av att starta eget?

Nyföretagande
Inspirationsseminarium
Inspirationsseminarierna är kostnadsfria.

18 November 16.00-18.00
9 December 16.00-18.00
  
Innovation
Inspirationsseminarium
Inspirationsseminarierna är kostnadsfria.

19 November 16.00-18.00
10 December 16.00-18.00

Näringsliv och Turism informerar om träffar, 
kurser och seminarier för dej som har tankar 
på att starta eget företag. 
Du är också välkommen att ta kontakt med 
oss här i Skinnskatteberg. Boka tid för ett 
besök hos Yvonne Wiberg, tfn: 0222- 450 44
Välkomna!  

Anhörigstöd
Du som vårdar en anhörig/närstående 

och har några frågor eller behöver 
någon att prata med. 

Hör av dig till Helena Werner, tel: 450 53. 
Möjlighet att delta i anhöriggrupp finns för 
att träffa andra i samma situation, samtala 

och stötta varandra.

Hemgårdscafé/Datorcafé
Tisdagar 13-15 i 

Lunchserveringen/Hemgården.
Kom och ta en fika, umgås och 

spela kort eller spel.
Under november och december finns 

möjlighet att lära sig lite om datorhantering.
Ni som är intresserad av att underhålla 

eller hjälpa till frivilligt på caféet, 
hör av er till Helena Werner, tel: 450 53.

- Data
- Målning/teckning
- Keramik
- Teckning
- Tovning
- Sömnad
- Silversmide
- Järnsmide
- Språk

- Navigation
- Jägarskolan
- Matlagning
- Musik
- Film

Cirklarna påbörjas när vi 
fått 7 eller fler anmälda.

Hösten och vinterns kurser hos 
ABF i Skinnskatteberg

För anmälan och vidare information, kontakta 
ABF-expeditionen i Skinnskatteberg

tel. 0222 - 410 70
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Kura skymning med oss i biblioteket 10-16 november
Vi uppmärksammar Nordisk biblioteksvecka och Kura skymning under vecka 46.
Biblioteket utmanar alla att läsa så många böcker man kan under veckan. De böcker som man 
läser högt för någon eller de som man får läst för sig, räknas som två! 
Biblioteket utmanar andra arbetsplatser och privatpersoner att slå oss i läsning. Vi räknar efter 
veckan hur mycket som lästs i kommunen. 
Lämna in en lista på vad du läst antingen till oss i biblioteket eller via mejl: 
biblioteket@skinnskatteberg.se

Måndag 10/11
Kl. 9.00 Kura skymningsveckan inleds för de yngre åldrarna med en sagostund tillsammans med 
Isabelle Andersson.

Kl. 18.00 Bokpärlor i skymningen
Mikael Bede, som har rest en massa i verkligheten och i böckernas världar, läser och berättar om 
sina resor, drömmar och tre nordiska bokpärlor i skymningen. Han berättar utifrån årets tema
Kärlek till Norden. 

Kl. 19.00 tänds det traditionsenliga ljuset runt om i Norden och Isabelle Andersson läser den of-
ficiella högläsningstexten till Kura skymning. 
Under måndagen har biblioteket förlängd öppettid 12.00-19.30

Onsdag 12/11
Kl 18:00 Linda Roslund, konsthantverkare, reporter och producent i 
SR P2 läser och reflekterar utifrån temat Kärlek till Norden.

Torsdag 13/11
Kl 9.00-17.00  Läsmaraton: Högläsning i biblioteket  Välkommen att komma och lyssna en stund 
eller delta och läsa någonting själv. Eget skrivet eller annat. Vi varvar sagor, poesi, prosa, bilder-
böcker.

Information från Familjeläkarmottagningen
Skinnskatteberg
19-20 november 2008
Reducerad verksamhet pga personalutbildning.
Endast AKUTA besök. Telefonkontakt före besök.

Personalen 
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Evenemang på 
Kulturhuset
 ”Korpen” 
i november

Tisdag 11 november kl 19.00 

Årsmöte i Skinnskattebergs  
Filmförening
Alla medlemmar hälsas välkomna!

Tisdag 18 november kl 18.00 

Kommunfullmäktige  
sammanträder
Se dagordning mm på kommunens  
hemsida ca 1 vecka innan sammanträdet. 
Nu kan du återigen lyssna på sammanträ-
det via webben.

Välkommen!

Onsdag 19 november kl 19.00 

Årsmöte i föreningen Kultera 
(tidigare Kulturskolans Vänförening). 

Alla medlemmar hälsas välkomna!

Torsdag 27 november kl 18.30

Kulturkväll på Korpen
Stråk- och blåsklasserna från 

Sotvretsgården spelar upp.

Musik med grupper från Kulturskolan.

Entré:  Vuxna 30:-

  Barn  10:-

Välkomna!

Arr: Kulturskolan

Hej (eller hoj som man säger i Skinnsberg) 

cyklist! 
Jag heter Micke Nilsson och är en 
ganska nyfrälst motionscyklist. På 
mina träningsrundor möter jag en del 
likasinnade efter vägarna. Jag, som de 
flesta jag möter, tränar ensamma. 

Nu undrar jag om det är fler än jag som 
tycker att det skulle vara roligt att vara fler 
som tränar tillsammans och kanske åker i 
väg tillsammans på olika cykel lopp. 

Därför vill jag kolla om det finns 
intresse att bilda en CYKELKLUBB 
(mountain bike och landsvägs cykling) i 
SKINNSBERG. 

Om du är intresserad träffas vi 
TISDAGEN 11/11 kl: 19.00 på gamla 
Fritids gården (under gymnastiksalen vid 
centralskolan) 

ELLER HÖR AV DIG TILL Micke på tel 
0731 599 711 
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35-årsjubileum
Firas och avnjutes på 
Restaurant Station 
15 november 18.00
Indonesisk buffe med en starköl eller 
ett glas vin

Under middagen tre pauser med sånger av 
Emilia Linderholm och Karin Lundin från 
kammarmusiklinjen Västerås ackompanje-
rade av pianisten Malin Blixt.

Rokoko av John Fernström                  
 Emilia Linderholm
Säv säv susa av Sibelius                                
 Karin Lundin
Voi che sapete Ur Figaros bröllop av Mozart  
 Emilia Linderholm 
Embroidery  aria Ur Peter Grimes av Britten  
 Karin Lundin
Habaneran Ur Carmen av Bizet           
 Emilia Linderholm
Juvelarian Ur  Faust av Gounod                    
 Karin Lundin
Barcarolle ur Hoffmans äventyr av Offenbach
Duett ur Cosi fan tutte av Mozart

Allt detta för endast 300:-
Föranmälan obligatorisk. 
Till 0222-10460

Välkomna!

Alma Verde Massage
Taktil massage
1 timme - 520 kr
½ timme – 300kr

Studenter, pensionärer och 
arbetslösa får 15 % rabatt

För info och bokning ring
Marika Berglund 

Diplomerad Taktil Massör
0708-76 17 10

Varmt välkommen!

   Vill du gå framåt?

          Gå i (bok)cirkel!

          Intresserade ringer:
         Isabelle 0222- 451 57
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Ungdoms-/Föräldrastöd

Ungdom eller förälder?

Jag finns till hjälp med råd och 
stödsamtal. Ni kan nå mig via telefon, 

mail eller besök mig gärna i lägenheten 
som ligger på övervåningen till Sture-

huset. Jag för inga journaler och jag har 
tystnadsplikt. Jag som jobbar här heter 

Carina Granqvist

Inga frågor är dumma frågor!!

Välkomna
telefonkontakt 450 77

epost:carina.granqvist@skinnskatteberg.se

Välkommen till Åsas
 Hudvård 

Ansiktsbehandlingar
SPA behandlingar

Färgning av fransar och bryn, 
ögonbrynsplockning

Manikyr, Fotvård, Vaxning
Försäljning av presentkort

Boka innan den 1 december 
och få 10 % rabatt!

Öppettider:
Måndag och Tisdag 10-18

Onsdag och Torsdag 12 - 20
Fredag  10 - 15

För info och bokning:
Åsa Berglund Auktoriserad 

hudterapeut 
Centralvägen 5 Skinnskatteberg

076-161 88 49

Den här gången träffas vi i BYSALA !

FOLKPARTIET LIBERALERNA 

har  MÅNADSMÖTE
måndagen den 10 november klockan 19
i hembygdsgården i BYSALA

Dagens gäst: Bengt Södersten

Du är hjärtligt välkommen att lyssna.

Du kan också efteråt diskutera kommunala 
politiska frågor med oss.

Vi är bl a mitt uppe i budgetarbetet.

Vi bjuder på kaffe.

Styrelsen

BYGG & FASTIGHETER
Behöver Du bygghjälp? Vi fixar det!

Nybyggnationer Renovering
Tillbyggnad Ombyggnad

FREDRIK SKOG
Bergslagsvägen 2
739 30 Skinnskatteberg
070 321 86 72, 0222 106 73
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Visning av våra
Barnmöbler & Babyprodukter

Visning & försäljning
29 November kl. 11-15
Stacken Familjecentral

Kyrkvägen 1, Skinnskatteberg
Välkomna!

www.skogenslilja.com

Bibliotekets 
boktips
Never let me go av 
Kazuo Ishiguro

Berättelsen utspelar sig 
genom en vuxen Kathys 
återblickar. Kathy och 
hennes vänner, Ruth och 
Tommy växer upp på 
en internatskola. De får 
veta av sina förmyndare 
att de befinner sig där för 
ett särskilt ändamål. De 
uppmuntars att skapa. 
Sedan kommer en mys-
tisk kvinna som de kallar 
madame dit och väljer ut 
det som de har skapat. 
De har en vag idé om 
att deras saker försvin-
ner iväg till ett galleri. 
Jag tycker att författa-
ren med sitt undflyende 
språk, där han radar upp 
en mängd frågetecken, 
får fram våndan i ska-
pandet.
 Genom att låta mig som 
läsare förstå att madame 
känner obehag inför 
barnen och samtidigt 

låta dem ställas frågande 
inför varför hon överhu-
vudtaget skulle vilja ha 
deras saker, förstärker 
Ishiguro den ogripbara 
obehagliga känsla som 
jag får inför berättelsen. 
Jag tycker att språket i 
boken är subtilt. Små 
detaljer löper längs 
textraderna som trådar 
som långsamt samman-
vävs till det nät som dras 
åt kring barnen. Barnen 
som i slutskedet av bo-
ken inte längre är några 
barn.

Isabelle Andersson

HOTELL STATION 
Hotell i Stinsens gamla bostad

Enkelrum: 795:-
Dubbelrum: 1195:-

Priserna är inkl. moms & frukost.

Samtliga rum har dusch/wc
samt trådlöst internet.

SKINNSKATTEBERGS 
VANDRARHEM

Kyrkvägen 5

Rum från 250:-
Tillgång till kök för självhushåll 

samt gemensamma
duschutrymmen

Bokning 070 563 24 99
www.hotellstation.se

070 321 86 72
0222 106 73

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

marklägenheter med sjöutsikt!

Slaggvägen 1-9 i Skinnskatteberg
2 - 4 rum och kök

Gör intresseanmälan 
till Rikard Söderström,
telefon 073-633 36 00
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Svenska kyrkan i Skinnskatteberg med Hed och 
Gunnilbo har fått ny telefonväxel. 

Telefonnummer från 1 november: 

Pastorsexp/ Kamrér Barbro Strömberg:     0222- 100 10
Information/gravregister Ylva Sköld:    0222- 336 37
Kyrkoherde Hans Eric Johansson:   0222- 336 32
Komminister Pia Luotomäki:               0222- 336 33
Pastorsadjunkt Marie Blommé:            0222- 336 30
Diakon Lisbet Kjellin:                    0222- 336 36
Församlingspedagog Martin Ståhl:         0222- 336 34
Kyrkomusiker Susanne Bågenfelt:   0222- 336 35
Vaktmästarförman Lena Brännvall:        0222- 336 39
Vaktmästare Anders Hagevald:             0222- 336 31
Husmor Agnetha Törnberg:                 0222- 336 38

Öppettider expedition:  må, ti, to, fr. 10-12, 13-15 

Kommunfullmäktige 
sammanträder

Tisdagen den 18 november 2008 
kl. 18.00, Kulturhuset Korpen.

Lyssna på sammanträdet direkt 
från kommunens hemsida: 
www.skinnskatteberg.se
Ärendelista publiceras 

på hemsidan ca 1 vecka 
innan sammanträdet.

Välkomna!

Skinnskattebergs kommun

SKINNSKATTEBERGS KOMMUNS 

STIPENDIER
Medel ur Gunnilbo Jordbruksstiftelse 
utdelas till personer boende inom Gunnilbo sockens 
gränser för att öka kunskapen om jord och skog, häri 
inbegripet även lanthushåll. Saknas ansökningar enligt 
vad som ovan nämnts  kan medel utdelas till jordbrukare, 
bosatta inom samma område, vilka nedlagt berömvärt 
arbete på jorden.

Sista ansökningsdag är den 1 december 2008.

Ansökningsblanketter kan hämtas i kommunhusets 
reception eller laddas ner från kommunens hemsida, 
www.skinnskatteberg.se.

Upplysningar lämnas av Per Åke Morberg, 
Skinnskattebergs kommun, 0222-451 52.
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Svenska kyrkans kalendarium november 2008
Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo
Lördag 1 nov. kl. 11.00 Allhelgonamässa i Heds kyrka. Hedkören medverkar. Marie Blommé
Lördag 1 nov. kl. 12.00 Kyrkogårdsandakt på Heds kyrkogård. Hans Eric Johansson
Lördag 1 nov. kl. 13.00 Skinnskattebergs kyrka hålls öppen för stillhet och ljuständning. Kaffe serv.
Lördag 1 nov. kl. 16.00 Minnesgudstjänst i Gunnilbo kyrka. Hans Eric Johansson, Marie Blommé
    Pia Luotomäki.
Lördag 1 nov.  kl. 18.00 Minnesgudstjänst i Skinnskattebergs kyrka. Hans Eric Johansson,
    Pia Luotomäki, Marie Blommé
Söndag 2 nov. kl. 11.00 Mässa i Skinnskattebergs kyrka. Pia Luotomäki.
Tisdag 4 nov. kl. 13.00 Ljusstöpning i Hedgården med Heds kyrkliga syförening.
Onsdag 5 nov. kl. 13.00 Korsdraget! ”Livslåtar” med Erik Hultby. I S:t Davidsgården Skbg.
Torsdag 6 nov. kl. 10.30 Andakt på Klockarbergsgården i Skinnskatteberg.Lisbet Kjellin.
Söndag 9 nov. kl. 11.00 Mässa i november. Skinnskattebergs kyrka.Pia Luotomäki.
Söndag 9 nov. kl. 18.00 Engelsk afton med musik i Skinnskattebergs kyrka. S:t Davidskören under
     ledning av Gunilla Kindahl Broberg.  Efter kyrkan träffas vi i S:t Davidsgården och  
    dricker afternoon tea mot en kostnad av 20 kr.
    Det kommer även att ”bjudas” på en brödauktion. Varmt välkomna !
Måndag 12 nov. kl. 08.00 Mässa i rörelse, samling vid ljusbäraren i Skinnskattebergs kyrka. 
        Kyrk-café, Hans Eric Johansson.
Torsdag 13 nov. kl.12.00 Födelsedagskalas för inbjudna jubilarer i S:t Davidsgården, Skbg.
Lördag 15 nov. kl. 19.00 Hembygdsafton i Spiran, Nibbarsbo. Hedkören medverkar. Hans Eric Johansson
Söndag 16 nov. kl. 11.00 Mässa i Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé
Söndag 16 nov. kl. 14.00 Sverigefi nsk söndagsmässa i Skinnskattebergs kyrka. Paavo Collin.
    Gudstjänst på fi nska. Suomenkielinen  jumalanpalvelus 
              Skinnskattebergin kirkossa
Måndag 17 nov. kl. 19.00 Studiecirkel i S:t Davidsgården, Skinnskatteberg. Bibliska fi gurer.
Onsdag 19 nov. kl. 13.00 Korsdraget! Selma Lagerlöf 150 år. Berit Svanborg berättar.
    S:t Davidsgården, Skinnskatteberg.
Torsdag 20 nov. kl. 14.00 Andakt i Hemgården, Skinnskatteberg. Lisbet Kjellin.
Söndag 23 nov. kl. 11.00 Mässa vid kyrkoårets slut i S:t Davidsgården, Skinnskatteberg. Hans Eric Johansson
Onsdag 26 nov. kl. 08.00 Mässa. Skinnskattebergs kyrka. Pia Luotomäki. 
Onsdag 26 nov. kl. 19.00 Syföreningsauktion i S:t Davidsgården, Skinnskatteberg.
Fredag 28 nov. kl. 19.00 Syföreningsauktion i Hedgården, Hed.
Lördag 29 nov. kl. 18.00 Adventsafton med S:t Davidskören i Gunnilbo kyrka. Pia Luotomäki
Söndag 30 nov. kl. 11.00 Gudstjänst. ”Gott nytt kyrkoår”. Skinnskattebergs kyrka. Hans Eric Johansson
      och Marie Blommé
Söndag 30 nov. kl. 14.00 Adventsandakt med kaffe i Hemgården, Skinnskatteberg. Hedkören medverkar.
      Hans Eric Johansson.
Söndag 30 nov. kl. 18.00 Vi sjunger in advent med Hedkören i Heds kyrka. Hans Eric Johansson.

Mer information fi nns på vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/skinnskatteberg

Se även information om våra evenemang och verksamheter i Fp:s och BBL:s ”Det händer” och ”Dagboken”.

Stort tack för alla avskedstrevligheter! Tack också för den fi na tiden jag fått här i församlingen.
/ Lena Blomquist
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Tips före avbrottet
1) Förvänta dig det oväntade. Genom att vara   
 medveten om att du kan hamna i en    
 nödsituarion ökar du förmågan att hantera   
 kriser
2) Ha alernativa ljuskällor hemma. Batteri-
 drivna lampor, fick- och fotogenlampor. 
3) Försök att ha mat hemma för en vecka.   
 Omsättt maten så den inte blir gammal.

Tips under avbrottet
1)  Är det en nödsituation - finns akut risk för   
 liv, hälsa, egendom och miljö - ring 112.
2) Håll dig informerad. Lyssna på radio och   
 använd internet i första hand. Använd 
 telefonen i nödfall!
3) Det är viktigt att du kan hålla dig varm. Klä   
 dig och använd en begränsad del av bostaden  
 om det är möjligt.
4) Hör efter med dina grannar
 hur de har det.  
 Hjälp varandra!

Bra att ha hemma - Checklista:

• Fotogenlampa

• Dunk att hämta vatten i 

• Mat som klarar rumstemperatur

• Tändstickor eller liknande

• Batteridriven radio

• Batterier

• Extra element eller värmare som drivs med   
 fotogen, rödsprit eller gasol

• Sovsäckar och filtar

• Ett campingkök för matlagning

• Bränsle till lampor, kök och element

• Hemmets apotek med det viktigaste

• Hygienartiklar som fungerar utan vatten.

Om strömmen försvinner...  

Informationskällor vid kris

Radio: 
P4 Radio Västmanland, frekvens 100.5
Kommunen: 
http://www.skinnskatteberg.se eller 0222-450 00
Nationell kriswebb: 
http://www.krisinformation.se

HEALING O PRIVATSITTNINGAR  
Jag går som elev hos Terry Evans 

och söker klienter att träna på.  
Det är gratis, ring för mer info. 

Malin 0705436469 

BOKA IN LÖRDAGEN 
DEN 28 MARS REDAN NU 

FÖR DÅ ÄR DET DAGS FÖR 
FÖRETAGSMÄSSAN 2009!


