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Läsprojektet Linje 500-böcker på väg 
invigt i Skinnskattberg!

Fredagen den 1 oktober stod det en glad skara 
med människor vid Centralstationen, 
Skinnskatteberg, ivriga att starta det projekt som 
länge varit planerat. Linje 500 - Böcker på väg! 

Dagen inleddes med att Kommunalrådet, Lars Andersson, invigde 
linje 500 bussen som gick mot Fagersta klockan 07:40. Han klippte 
band och höll ett tal om resor man tar genom livet och de resor man 
också får genom böcker.

Sedan bar det iväg mot Fagersta, där Emma 
Sandelin och Karin Neld hade bokprat under 
bussens färd, samt läste ur boken Liftarens 
Guide till Galaxen av Adam Douglas och de-
lade ut frukt, nyckelband, pins och böcker. 
När bussen sedan kom fram till Fagerstahal-

len, Brinellskolan så tackades eleverna av och gick mot skolan. En 
lyckad invigning av projekt linje 500 från Skinnskatteberg!

Välkommen till
Toinis massage & 

Kiropraktisk mottagning
Som exam. massör har jag vidareutbildat mig i Kiropraktik 

och akupressur av pensionerade  USA professorn och doktorn i 
naprapati och akupunktur, Olle Bergh

Behandling sker med kiropraktisk mobiliseringsterapi samt rörelseterapi. 
Härmed återställs ofysiologiska ledstrukturer och kantställda låsta kotor.
Leder, ledband och muskler specialbehandlas av s.k. Artikuleringsmassage, 
en translativ ledyteglidningsmassage som smörjer upp kotlederna med 
smörjande ledvätska och syre. Detta tillförs med förbättrad microcirkula-
tion som sker med Artikuleringsmassagen, som är suverän. Blodflödet i 
musklerna normaliseras också och Akupressure terapin får smärtlindrande 
effekt.

Kontakta mig för information eller tidsbeställ-
ning via telefon: 070-448 28 77
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Skolans matsedel vecka 39-43

Vecka 45
Måndag: Kycklingpytt  med kall sås.
Tisdag: Köttbullar & makaroner.
Onsdag: Fiskgratäng & potatismos.
Torsdag: Spaghetti & köttfärssås. 
Fredag: Pizza med skinka & ost pizzasallad.

Vecka 46
Måndag: Liten kycklingklubba med currysås & 
ris.
Tisdag: Färsbiff sås grönsaker & potatis.
Onsdag: Panerad fisk med remouladsås & po-
tatis.
Torsdag: Ärtsoppa & Fläskpannkaka.
Fredag: Chili con carne  & ris.

Vecka 47
Måndag: Cevapcici kall sås & pasta 
Tisdag: Färsbiff grönsaker sås & potatis.
Onsdag: Fiskgratäng & potatismos.
Torsdag: Korv stroganoff & ris.
Fredag: Skånsk kalops & potatis.

Vecka 48
Måndag: Ugnsbakad korv & potatismos.
Tisdag: Köttbullar sås grönsaker & potatis.
Onsdag:Panerad fisk pikantsås & potatis.
Torsdag: Romana soppa & pannkaka.
Fredag: Pasta gratäng 

 
0222:ans redaktion:

Redaktör:  Anders Pettersson 
Redaktionsråd: Marlene Carlsson   

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

Nästa manusstopp:  Den 12 november
Utgivningsdatum:  Den 30 november

Tillsammans kan vi skapa
ett bättre Skinnskatteberg.

        
Vi behöver Dig som tycker
att demokrati är viktigt!

Alla deltar på sina villkor, beroende på
hur mycket tid man kan avvara.

Bli medlem hos oss Du med!
 Gör slag i saken och hör av Dig!

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

vanja.leneklint@telia.com 
eller tel 41672

Vi lovar Dig en rolig och intressant tid!

Kort månadsmöte den 8 november
kl 18.00 i  St Davidsgården  före

Alliansmöte kl 19.

Du är hjärtligt välkommen!
Vi bjuder på fika.

JA TILL FRAMTIDEN
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Aktivitetskalender
November 2010

# 01/11 | 14:00 -  Improvisationsteater - 
Teater gruppen AdLib kör enimprovisations teater kl 
14:00 efterföreställningen stänger Sture öppnar 18:00 
igenPå kvällen har vi Analoga turneringar.18:00-23:00 | 
Allaktivitetshuset Sture
# 02/11 | - Badresa till Örebro - 
Badresa till Örebro. Anmälan och betalning till STURE 
senast Fredagen 22/10. Du betalar 50 kr till STURE för 
bussresa. Kostnad för bad 110 kr betalar du direkt på 
plats.Stängt på STURE | Allaktivitetshuset Sture
# 02/11 | 13:00 - Höstlovsfilm - 
Höstlovsfilm, se www.biokorpen för aktuell film | 
Kulturhuset Korpen
#02/11 | 17:30 -  JUNIS För barn från 7 år - Skapis, 
Moviekids, Safekids | IOGT-NTO-lokalen
# 03/11 | 14:00 - Höstlov på biblioteket - 
Vi pratar vampyrer och spöken i efterdyningen av Hal-
loween. Boktips, tävlingar och snacks. Mellan 14-16 kan 
du även göra ditt alldeles egna speciella vampyrsmycke. 
Kom gärna som vampyr, spöke eller annan varelse! | 
Biblioteket
# 03/11 | 18:30 - STURE-mästerskap i bowling - Bow-
ling-mästerskapVi går till Lurbohallen och bowlar. Vem 
blir STURE-mästare?!! Anmälan till STURE senast 1/11. 
Bowling kl 18.30.Öppet därefter på STURE till kl 23. | 
Lurbohallen
# 04/11 | 10:00 - Höstlovsfilm - 
Höstlovsfilm, se www.biokorpen för aktuell film | 
Kulturhuset Korpen
# 06/11 | 15:00 - Konsert med Torun Stavseng, cello 
&Anna Christensson. piano - se mer på sid. 10
.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).Arr: Skinnskattebergs 
Kammarmusikförening med stöd av Skinnskattebergs 
kommun, Statens Kulturråd, Västmanlandsmusiken och  
Systemair. | Kulturhuset Korpen
# 07/11 | 18:00 - Film på BioKorpen - 
Film från 15 år, se  www.biokorpen.se   | 
Kulturhuset Korpen
# 08/11 | 18:00 - Månadsmöte Folkpartiet - | 
St:Davidsgården
# 08/11 | 19:00 - Månadsmöte Alliansen - | 
St:Davidsgården
#09/11 | 17:30 -  JUNIS För barn från 7 år - Skapis, 
Moviekids, Safekids | IOGT-NTO-lokalen
# 10/11 | 18:00 - Berättarkväll - Kom och berätta ditt livs 
historia, en rolig historia eller en skröna | ABF
# 10/11 | 19:30 - Onsdagsfilm på BioKorpen - Onsdags-
filmen, se  www.biokorpen.se | Kulturhuset Korpen
# 11/11 | 20:00 - IOGT-NTOs tävling Pumpen - Du är 
välkommen att hjälpa oss! | Biblioteket

# 12/11-14/11 | 12:00 - Julmarknad - Jumarknad- hant-
verksmässa med 90-tal utatällare. Matservering, julkafé. 
Entré 40 kr. | Färna Herrgårdsbod
# 13/11 | 13:40 - Bowling BKS A - DIF - | 
Lurbohallen
# 13/11 | 19:00 - Digitalopera Don Pasquale av Doni-
zetti - . Längd: 4 timmar Biljetter á 180:- bokas på Jans-
sons El, tel 0222/104 60 och hämtas ut senast 15 min före 
sändning på Korpen. Ev. resterande biljetter säljs direkt 
vid Korpens entré. Mer info: www.fhr.seArr: Skinnskat-
tebergs kammarmusikförening med stöd av Skinnskatte-
bergs kommun, Statens Kulturråd, Västmanlandsmusiken 
och  Systemair. | Kulturhuset Korpen
# 14/11 | 12:00 - Bowling BKS U-VSK - | 
Lurbohallen
# 14/11 | 18:00 - Film på BioKorpen - 
Film från 11 år, se  www.biokorpen.se | 
Kulturhuset Korpen
# 16/11 | 13:30 - Sagostund på Stacken - 
Sagostund med Isabelle, Trollsagor | Stacken
# 16/11 | 19:00 - Temakväll om Vargjakt - Arr: Svenska 
Jägarförbundets länsavdelning. Kaffeservering. | 
Kulturhuset Korpen
#16/11 | 17:30 -  JUNIS För barn från 7 år - Skapis, 
Moviekids, Safekids | IOGT-NTO-lokalen
# 17/11 | 19:00 - Årsmöte i kulturföreningen Kultera - 
Alla gamla och nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna. 
Kaffeservering. | Kulturhuset Korpen
# 20/11 | 11:00 - Bowling BKS A- Frisk, BKS F- Silver 
- | Lurbohallen
# 21/11 | 18:00 - Film på BioKorpen -
Film från 15 år, se  www.biokorpen.se | 
Kulturhuset Korpen
# 22/11 | - Stina Stjernström ställer ut på biblioteket! 
- Stina Stjernström har konstutställning på biblioteket! 
Genom lapptäcksteknik och frihandsbroderi på maskin 
tillverkar hon vackra tavlor och andra föremål. Utställ-
ningen pågår mellan den 22 november och den 17 de-
cember. Vernissage den 24 november kl. 15.00. Varmt 
välkomna! | Biblioteket
#23/11 | 17:30 -  JUNIS För barn från 7 år - Skapis, 
Moviekids, Safekids | IOGT-NTO-lokalen
# 26/11 | 17:00 - Bowling After Work - Spela 2 serier-
KaffeVarm smörgåsEndast 50 kronor.Det går också bra 
att hyra loppisbord vid våra hemmamatcher.100 kr./bord. | 
Lurbohallen
# 27/11 | 11:00 - Julmarknad - Julmarknad med hantverk 
och delikatesser. Kafè. | Baggbro Skola
# 28/11 | 18:00 - Film på BioKorpen - Film från 15 år, se 
www.biokorpen.se | Kulturhuset Korpen
#30/11 | 17:30 -  JUNIS För barn från 7 år - Skapis, 
Moviekids, Safekids | IOGT-NTO-lokalen
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Skinnskattebergs 
solskydd 

Markiser, persienner och sol. vind
Även reparationer

0222-100 90
 070-6218765

Vuxenutbildningen
●	Drop-in	tider	för	studievägledning	torsdagar		
	 mellan	kl:	10.00	–	12.00	på	Lärcenter	i		
	 Skinnskatteberg,	Kyrkvägen	7.
	
●	Sista	anmälningsdag	till	vårens	kurser	är	den	
	 6	december.	Se	vårt	utbud	på	hemsidan!	

Gymnasieskolan Brinell
Välkommen	på	Öppet	Hus	lördagen	20/11	mellan	
kl:10:30-13:00.	Passa	på	att	se	hela	vårt	utbud! 
Läs	mer	om	Öppet-Hus	på	vår	hemsida.

Kontakt 
Växel: 0223-443 00
Hemsida: www.nvu.se

Välkommen att besöka  

NVU:s nya hemsida 

www.nvu.se ! 
Den årliga

Julmarknaden
i Baggbro skola

Försäljning av hantverk o delikates-
ser, kafé med gröt och skinksmörgås, 

varm korv.
Hästen Barock tar en tur med släde 

eller vagn.
Välkomna!

Lördag den 27/11
kl. 11.00 - 15.00

Välkomna

Höstlovsfilm på BioKorpen

Skinnskattebergs filmförening visar film under 
höstlovet v. 44.

Tisdag 2/11 kl. 13.00
Torsdag 4/11 kl. 10.00

De aktuella filmerna hittar du på vår hemsida 
www.biokorpen.se eller på vår Facebooksida.

Välkommen!

Bowling after work

 i Lurbohallen
Fredag 26 november

fr. kl. 17.00
Spela 2 serier

Kaffe
Varm smörgås

Endast 50 kronor.
Det går också bra att hyra loppisbord vid 

våra hemmamatcher.
100 kr./bord.

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

Bokning 0222-10202, fax 0222-10001
Mail info@lurbohallen.se
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Stacken Familjecentral
Familjecentralen är en mötesplats för 
föräldrar och barn, 0-6 år.
Här kan barnen leka, sjunga, måla och föräldrar 
ges möjlighet att träffa andra småbarnsföräldrar.
Kaffe, te och dryck till barnen finns att köpa till 
självkostnadspris. I övrigt får du ta med det som 
passar till dig och ditt barn.

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

Familjestödjare
Är du småbarnsförälder och har behov av att få 
prata om din situation eller vill få råd och stöd? 
Då är du välkommen att ringa mig, Anna Öberg 
som jobbar som familjestödjare. Du kan också ta 
kontakt med mig när jag är på Stacken. 
Jag har tystnadsplikt. 

Anna Öberg  0222 - 450 76

Familjerådgivningen i
 Skinnskatteberg

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

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

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

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

Stacken stängd torsdag den 4 november.

Sagostund med Isabelle
Tisdag den 16 november 13.30
Troll sagor

VÄLKOMMEN

Efterlysning!

Drejskiva försvunnen efter 
långtidsmagasinering.
Upplysningar om var den 
finns lämnas till 
Klockarbergsskolan
Ylva 451 26
Marita 451 51
Personalrum 451 99
 eller till Bengt-Åke Andersson på Kommunkon-
toret, 451 23.
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Sedan sist
Ett axplock från månaden som gick: 

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

•	 På grund av den intensiva valrörelsen uteblev förra månadsrapporten från min 
Kommunstyrelseordförandestol, men nu är jag tillbaka. Valet ja, två partier försvann 
ur vårt fullmäktige, Skinnskattebergsdemokraterna och Kristdemokraterna, samtidigt 
som två nya partier tar plats i kommunfullmäktige, Miljöpartiet de gröna och 
Sverigedemokraterna. Valutslaget innebär att vi Rödgröna partier får 16 mandat, de 
borgerliga Allianspartierna får 14 mandat och Sverigedemokraterna tar ett mandat. 
Första fullmäktige med den nya konstellationen blir den 15 november. Då ska bl a 
presidie väljas och budgeten för 2011 tas.

•	 Ett Brottsförebyggande råd har genomförts. 
•	 Arbetet med revideringen av Översiktsplanen pågår för fullt.
•	 Ett viktigt förslag är på väg från KS AU till KS - Arbetsutskottet har beslutat 

att föreslå Kommunstyrelsen att fritidshemmet på Sotvretsgården flyttas till 
Klockarbergsskolan, att förskoleverksamhet på Solrosen flyttas till Sotvretsgården 
samt att nuvarande Solrosen därigenom kan bli föremål för LSS-boende 

•	 Jag har deltagit i ett SUV-möte i Kolsva. (SUV = Samverkan för utveckling 
av Västmanland). Länsstyrelserepresentanter, riksdagsmän, landstingsfolk och 
kommunalråd medverkade. Bl a diskuterades följande frågor: Arbetslösheten/
Kommande brist på arbetskraft, det regionala utvecklingsprogrammet som ska 
vidareutvecklas, Flyktingmottagandet i länet, Vatten och klimatfrågor samt 
Infrastrukturfrågor. 

•	 Ett möte har hållits med Landstingets folkhälsoansvariga. Kommunens och 
Landstingets Folkhälsoplaner ska sammanjämkas.

•	 NVU:s framtid är svårplanerad. Minskade elevkullar och det faktum att många 
elever väljer andra gymnasieskolor gör att ledningen nu tvingas lägga ner ett av 
programmen. Hotell och restaurang.

•	 Ett spännade bokprojekt genomförs nu på Busslinje 500! Böcker finns tillgängliga 
för lån. Ett samarbetsprojekt mellan Köping, Skinnskatteberg, Fagersta, Norberg och 
Avesta.

•	 Diskussioner pågår med Landstinget om Folkhögskolans 
lokaler

Skinnskatteberg den 16 okober 2010

Lars Andersson 
Kommunstyrelsens Ordföranden 
Skinnskatteberg
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HÖSTLOV PÅ STURE!
Programmet kan komma att ändras , kolla våra

affischer eller ring så är ni säkra.

Lördag 30/10: Halloween-Disco

Kl 20-24.
Sminka er—fixa häftiga kläder
och kom! Pris till bästa
halloween-utsmyckning
utlovas!! Fri entré för de som är utklädda!

Annars 20:- Från högstadiet och uppåt.

Måndag 1/11: Teater gruppen AdLib kör en
improvisations teater kl 14:00 efter

föreställningen stänger Sture öppnar 18:00 igen
På kvällen har vi Analoga turneringar.
18:00-23:00

Tisdag 2/11: Badresa till Örebro. Anmälan och
betalning till STURE senast Fredagen 22/10. DU
betalar 50 kr till STURE för bussresa. Kostnad för

bad 110 kr betalar du direkt på plats.
Stängt på STURE.

Onsdag 3/11: Bowling-mästerskap
Vi går till Lurbohallen och

bowlar. Vem blir STURE-mästare?!!
Anmälan till STURE senast 1/11.Bowling

kl 18.30.
Öppet där efter på STURE till kl 23.

Torsdag 4/11: Film kväll med Snäcks
Öppet Kl 18-23.

Fredag och Lördag: STÄNGT
Samtliga arrangemang är naturligtvis drogfria!
Information: 450 70 Eller kom ner till oss på STURE.
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ABF Västra Västmanland inbjuder till Läs & Res 

Krakow/ Polen

Vi läser om Krakow/Polen i studiecirkel under hösten 2010 

och våren 2011, även under september månad 2011

För att sedan resa till Krakow under tiden 2011-10-06-2011-10-10 med flyg.

Priset för denna resa är ca 5000:- då ingår flyg, logi i tvåbäddsrum 

(tillägg för enkelrum) inklusive frukost och besök i den berömda saltgruvan i 

Wieliczka.  

Anmälan till resan är bindande.

Cirkeln startar så fort vi har 6 eller flera deltagare!

OBS! Vill du bara läsa om Krakow/Polen utan att resa går det också 

bra att anmäla sig till cirkeln!

Berättarkväll  den 10 november kl 18. 00 på ABF´s kontor vid 

Bowlinghallen (Lurbohallen).

Kom och berätta din livs historia, en rolig historia eller en skröna.

För mer information om vår verksamhet kontakta expeditionen eller gå in på vår 

hemsida www.v-v.abf.se

Expeditionen öppettider: 

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

Tel: 0222-410 70, 0768- 35 32 05 daniela.hassenstein@abf.se

Välkommen att delta i vår verksamhet 
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Det händer på Kulturhuset Korpen i november 2010

Tisdag 2 november 13.00
Höstlovsfilm, se www.biokorpen för aktuell film
Torsdag 4 november 10.00
Höstlovsfilm, se www.biokorpen för aktuell film
Lördag 6 november 15.00 
Konsert med Torun Stavseng, cello &Anna 
Christensson. piano
Norska cellisten Torun Stavseng har bl.a. studerat i 
Oslo och Stuttgart. 2008 började hon diplomutbild-
ningen i cellistklassen för Thorleif Thedén och året 
efter vann hon Oslo Cameratas solisttävling.
Anna Christensson är känd för Skinnskattebergs-
publiken sedan tidigare. Hon vann 2002 Sv. Piano-
förbundets tävling för unga pianister och har även 
fått Kungl. Akademins utlandsstipendium samt 
Peterson-Bergerpriset. Hon har spelat med flera 
stora svenska orkestrar och medverkat vid många 
kammarmusikfestivaler. År 2009 gjorde hon en 
USA-turné med årets Jenny Lind-stipendiat.
Entré: 140:-/vuxna, 80:-/medlemmar i Kammar-
musikföreningen, skolungdom t.o.m. gymnasiet 
har fri entré! För studerande vid Skogsmäs-
tarskolan är entrén fri efter betald medlemsav-
gift(120:-/spelår).
Arr: Skinnskattebergs Kammarmusikförening 
med stöd av Skinnskattebergs kommun, Statens 
Kulturråd, Västmanlandsmusiken och  Syste-
mair.
Söndag 7 november 18.00
Film från 15 år, se  www.biokorpen.se 
Onsdag 10 november 19.30 
Onsdagsfilmen, se  www.biokorpen.se 
Lördag 13 november 19.00 
Digitalopera Don Pasquale av Donizetti 
Anna Netrebko återskapar sin sensationella roll i 
denna sofistikerade bel canto-komedi, mot Matthew 
Polenzani, Mariusz Kwiecien och John Del Carlo i 
titelrollen. Mets James Levine dirigerar. När Ottos 
Schenks uppsättning hade premiär för första gången 
2006 använde New York Times ord som "briljant" 
och "underbar". Längd: 4 timmar 
Biljetter á 180:- bokas på Janssons El, tel 
0222/104 60 och hämtas ut senast 15 min före 
sändning på Korpen. Ev. resterande biljetter 
säljs direkt vid Korpens entré. Mer info: www.
fhr.se
Arr: Skinnskattebergs kammarmusikförening 
med stöd av Skinnskattebergs kommun, Statens 

Kulturråd, Västmanlandsmusiken och  Syste-
mair.
Söndag 14 november 18.00 
Film från 11 år, se  www.biokorpen.se 
Måndag 15 november 18.00
Kommunfullmäktige sammanträder. 
Ärenden se  www.skinnskatteberg.se
Tisdag 16 november 19.00
Temakväll om Vargjakt
Arr: Svenska Jägarförbundets länsavdelning. Kaf-
feservering.
Onsdag 17 november 19.00
Årsmöte i kulturföreningen Kultera
Alla gamla och nya medlemmar hälsas hjärtligt 
välkomna. Kaffeservering.
Söndag 21 november 18.00
Film från 15 år, se  www.biokorpen.se 
Onsdag 24 november 19.30 
Onsdagsfilmen, se  www.biokorpen.se 
Söndag 28 november 18.00
Film från 15 år, se www.biokorpen.se



11

www.skinnskatteberg.se0222:an








   
   
    
     
    
    
    
     
   
      
    
          
    
      
   
      
   
   
      
   
      
   
      
   
   
   
   
   
   
      
   
      
   
   
   
      
   
      
   
   
      





   















 12

www.skinnskatteberg.se0222:an

Pias städ och alltjänst. 
 Vi erbjuder städning åt både företag och privatpersoner, såsom kontorsstädning, flyttstädning, hemstädning, fönster-
puts med mera.
Jag har med mej mopp, trasor och medel för golv och toalett. Har dammsugare med mej vid behov.
Nytt från November:
Veckohandling. Jag handlar åt er en gång i veckan. Ring för mera info och priser.
 
Alltjänst:Vi kan även hjälpa till med hemservice (byta glödlampor, sätta upp gardiner etc) 
Priser vid städning:
Vid en veckostädning, hus eller lägenhet på  3-5 rum och kök. Efter rut avdrag och inom 2 mil från skbg. 372 kr per 
gång.
Priser vid fönsterputs 60 kr fönster. Vid spröjs 75 kr per fönster.
Samtliga priser är inklusive moms, om ej annat angetts. Innehar F-skattsedel.
Intresserad av skattereduktion (50%) för hushållsnära tjänster? Läs mer på skatteverket.se
 
Ring för mera info : säkrast mellan 8-16
070-238 12 56 eller maila: pialaurell@hotmail.com
Minimitid vi debiterar är 1 timma, vid städuppdrag är minimitiden 2 timmar. 

Biblioteket informerar
Teater för skolan 8/11
Mittiprickteatern spelar

”Var är Ångerknappen?” för åk 3-6 i Korpen under 
förmiddagen.

Sagostund
Sagostund på Stacken 
Tisdag 16 november kl 

13.30
Vi går in i Anna-Clara 
Tidholms sagovärld.

Boken kommer!
Biblioteket har en service som heter 
Boken kommer och som innebär att 
Ni som inte kan ta er till biblioteket 
ändå kan låna böcker. Biblioteket 

kommer istället till Er! Ring så berät-
tar vi mer! Det är helt kostnadsfritt.

Höstlov på biblioteket
Onsdag 3 november kl 14.00
Vi pratar vampyrer och spöken i efterdyningen av Halloween. Boktips, tävlingar och 
snacks. Mellan 14-16 kan du även göra ditt alldeles egna speciella vampyrsmycke. Kom 
gärna som vampyr, spöke eller annan varelse!

Samarrangemang med 

Utställning
Stina Stjernström har konst-
utställning på biblioteket! 

Genom lapptäcksteknik och 
frihandsbroderi på maskin 
tillverkar hon vackra tavlor 

och andra föremål. 
Utställningen pågår mellan 
den 22 november och den 

17 december. 
Vernissage den 24 november 
kl. 15.00. Varmt välkomna!

Bibliotekets nya barnavdelning
Planeringen för vår nya barnavdelning 

pågår för fullt.
Vill du vara med?

Torsdag den 25/11 träffas vi på Stacken 
för att diskutera hur du vill att det ska se 
ut. Ta gärna med teckningar och förslag. 
Låt gärna dina barn också tycka till hur 

de vill ha sitt drömbibliotek.
Välkomna både stora och små!


