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Allmänheten hälsas välkommen! 

Stort intresse 
för Gruvsemina-
riet på Korpen
Tisdagen den 9 oktober 
arrangerade kommunen 
tillsammans med Norberg 
och Länsstyrelsen Väst-
manland ett seminarium i 
Kulturhuset Korpen som 
handlade om kommande 
gruvnäring. Ett 60-tal 
personer kom för att 
lyssna och ställa frågor. 

Regeringens samordnare 
i gruvfrågor, Christina 
Lugnet medverkade och 
berättade om sitt upp-
drag, Stefan Sädbom 
från Bergskraft hade en 
gedigen genomgång av  

 
förutsättningarna för en start av järnmalmsbrytning i nordvästra Västman-
land, Niclas Dahlström från företaget Northland i Pajala berättade om vad 
arbetet med den nya gruvan i Kaunisvaara betyder för bygden, Svante 
Sandell, rektor på NVU (Norra Västmanlands Utbildningsförbund) infor-
merade om den utbildning som vårt gymnasieförbund nu startat i samarbete 
med Hedemora. På en fråga från publiken utlovade Landshövding Ingemar 
Skogö med understöd av undertecknad att anordna ett seminarium som 
också belyser miljöaspekterna vid en kommande gruvhantering.

Lars Andersson 
Kommunstyrelsens Ordförande i Skinnskatteberg

Stefan Sädbom, Bergskraft, var en av föredragshållarna

Skinnskattebergs Kommun  
Äldreomsorgen   
   TACK ALLA SEMESTERVIKARIER!
För ett jättebra samarbete i sommar.
Ni är suveräna!
Personalen i äldreomsorgen 
Skinnskatteberg

Gilla oss på Facebook! 

Tykkää Facebookissa!

www.skinnskatteberg.se 
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Vecka 44  (Skolan har höstlov) 
Torsdag: Kålsoppa & pannkaka. 
Fredag: Tacolåda (allt i ett)

Vecka 45  
Måndag: Korv i ugn & potatis. 
Tisdag: Pannbiff med lök, brunsås & potatis. 
Onsdag: Panerad fisk, kall sås & potatis. 
Torsdag: Kycklinggryta med currysmak,    
  kokosgrädde & ris. 
Fredag: Köttfärsgratäng. (smörgåsgurka)

Vecka 46 
Måndag: Korv, stuvade morötter & potatis. 
Tisdag: Ekologiska köttbullar, gräddsås,    
  grönsaker & potatis. 
Onsdag: Fiskgratäng & hemlagat potatismos. 
Torsdag: Spaghetti & köttfärssås. (pizzasallad) 
Fredag:  Förskolan: Kycklingpanna med kall sås. 
Fredag:  Skolan: Elevens val. Pan pizza.   
  (skinka ost & tomatsås)

Vecka 47 
Måndag: Köttgryta med potatis. 
Tisdag: Hemlagad färsbiff, sås, grönsaker & potatis. 
Onsdag: Panerad fisk, remouladsås & potatis. 
Torsdag: Köttsoppa & pannkaka. 
Fredag: Chili con carne & ris. (råkost)

Vecka 48 
Måndag: Pasta med sås. (Kalkon & ostkräm) 
Tisdag: Förskolan: Hemlagade färsbiffar, sås,    
 grönsaker & potatis. 
Tisdag: Skolan: Ekologiska köttbullar, sås,   
 grönsaker & potatis. 
Onsdag: Panerad fisk, kall sås & potatis. 
Torsdag: Korv stroganoff & ris. (råkost) 
Fredag: Kycklingfilé currysås & ris.

Matsedel vecka 44-48
Skola och Förskola

0222:ans redaktion:

Redaktör:  Marie Wennerström 
Redaktionsråd: Marco Helmisaari, 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: 267x186  Halvsida, stående: 90x267  Halvsida, lig-
gande: 186x120  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 november 
Nästa utdelningsdag - den 30 november

Nya tider
Som jag berättade i förra numret så håller 
vi på och förnyar 0222:an - den är ju redan 
nu i färg men den ska också bli mindre och 
delvis få ny layout. 

I och med övergången till färgtryck så 
justeras priserna för annonsering från
januari 2013. Preliminärt blir höjningen 
20%. Det nya formatet påverkar även 
annonsstorlekarna. Mer information 
kommer när layout m.m. är färdigt!

Nya annonspriser:

Företag:
Helsida - 3200 kr
Halvsida - 1800 kr
Kvartsida - 950 kr

/Redaktören

Föreningar:
Helsida - 950 kr
Halvsida - 600 kr
Kvartsida - 350 kr

Glad höst!
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Aktivitetskalender november 2012

01/11 | 10:15 - PRO Bowling - | Lurbohallen

01/11 | 19:00 - Författarbesök Susanna Alakoski, | Kolsva 
bibliotek

02/11 | 10:00 - Babypaketstillverkning | St:Davidsgården

05/11 | 09:00 - PRO målarcirkel - | Lurbohallen

05/11 | 13:00 - PRO gymnastik - | Finska Föreningen

05/11 | 18:00 - PRO målarcirkel - | Lurbohallen

05/11 | 19:00 - Gympa | Gymnastiksalen

07/11 | 09:00 - PRO ”UT o GÅ” | Samling utanför COOP.

07/11 | 12:00 - Pro Bridge | Finska Föreningen

07/11 | 13:00 - Korsdrag. Biblioteket informerar om talböcker, 
e-böcker och bokbussen. | St:Davidsgården

07/11 | 13:40 - PB Lurbo- Gävle 8-manna. | Lurbohallen

07/11 | 17:00 - Gratis ungdomsbowling | Lurbohallen

07/11 | 19:00 - Aerobics | Gymnastiksalen

08/11 | 10:15 - PRO Bowling | Lurbohallen

10/11 | 15:00 - André Wickström ”Alla talar svenska / Kaikki 
puhuvat suomea” | Kulturhuset Korpen

10/11 | 19:00 - Digitalopera ”Stormen” - Entré: 200 kr. | 
Kulturhuset Korpen

10/11 | 19:00 - Reggaekonsert med Lövhög från Örebro, samt 
förband. | Baggå skola

11/11 | 11:00 - Grannsamverkansmöte | ”Fiket” Bernshammar.

11/11 | 17:00 - Folkpartiet liberalerna månadsmöte | Galleri 
Astley

12/11 | 09:00 - PRO målarcirkel | Lurbohallen

12/11 | 13:00 - PRO gymnastik | Finska Föreningen

12/11 | 18:00 - PRO målarcirkel | Lurbohallen

12/11 | 18:00 - Bostadsmöte för de med kommunala 
lägenheter. | Hyresgästföreningens lokal

12/11 | 19:00 - Gympa | Gymnastiksalen

13/11 | 11:00 - Sagostund 0-2 år | Stacken

13/11 | 13:30 - Sagostund 3-5 år | Stacken

13/11 | 14:00 - PRO Kvartalsmöte | Hemgården

13/11 | 15:00 - PB Lurbo-Hofors 4-manna | Lurbohallen

13/11 | 19:00 - Konsert med Johannes Möller och Laura 
Fraticelli, gitarr | Kulturhuset Korpen

14/11 | 09:00 - PRO ”UT o GÅ” | Samling utanför COOP

14/11 | 12:00 - Pro Bridge | Finska Föreningen

14/11 | 13:40 - PB Lurbo-Borlänge 8-manna | Lurbohallen

14/11 | 16:00 - PRO Bingo | Hemgården

14/11 | 17:00 - Gratis ungdomsbowling | Lurbohallen

14/11 | 19:00 - Aerobics | Gymnastiksalen

15/11 | 10:15 - PRO Bowling | Lurbohallen

15/11 | 20:00 - IOGT-NTO:s årliga tävling PUMPEN | 
Biblioteket

17/11 | 10:00 - Öppen Verkstad med Lina eller Lars. 
Föranmälan behövs inte. | Grafikverkstan 
Godsmagasinet

17/11 | 19:00 - Lina Adolphson & The Skinner Mountain 
Boys och Mc Plummers Import. Entré: 100 kr 

(medlemmar 50 kr) | Stjärnviks Bygdegård

18/11 | 13:20 - BK Skinnsberg-Hedemora 4-manna | 
Lurbohallen

18/11 | 17:00 - Alliansmöte + Utskottsmöte | Leneklints

19/11 | 09:00 - PRO målarcirkel | Lurbohallen

19/11 | 13:00 - PRO gymnastik | Finska Föreningen

19/11 | 14:00 - Föredrag om det åldrande ögat. | Hedgården, Hed

19/11 | 18:00 - Kommunfullmäktige sammanträder. | 
Sessionssalen, Kommunhuset

19/11 | 18:00 - PRO målarcirkel | Lurbohallen

19/11 | 19:00 - Gympa | Gymnastiksalen

21/11 | 09:00 - PRO ”UT o GÅ” | Samling utanför COOP.

21/11 | 12:00 - Pro Bridge | Finska Föreningen

21/11 | 17:00 - Gratis ungdomsbowling | Lurbohallen

21/11 | 19:00 - Pitastro & Cripplebilly headlights | Kulturhuset 
Korpen

21/11 | 19:00 - Aerobics | Gymnastiksalen

22/11 | 10:15 - PRO Bowling | Lurbohallen

22/11 | 19:00 - Naturfotograf Anders Geidemark - Uppdrag i 
när och fjärran | Kolsva bibliotek

24/11 | 11:00 - Annorlunda Julmarknad | Baggbron

24/11 | 12:00 - BK Skinnsberg F-Cobbers | Lurbohallen

24/11 | 13:40 - BK Skinnsberg A-Rättvik | Lurbohallen

24/11 | 18:30 - Öppna Micken med intervju | Baggå skola

26/11 | 09:00 - PRO målarcirkel | Lurbohallen

26/11 | 13:00 - PRO gymnastik | Finska Föreningen

26/11 | 18:00 - PRO målarcirkel | Lurbohallen

26/11 | 19:00 - Gympa | Gymnastiksalen

27/11 | 15:00 - PB Lurbo-Borlänge 2 4-manna | Lurbohallen

28/11 | 07:30 - Skinnskattebergs Företagsnätverk

28/11 | 09:00 - PRO ”UT o GÅ” | Samling vid COOP.

28/11 | 12:00 - Pro Bridge | Finska Föreningen

28/11 | 13:40 - PB Lurbo- Rättvik 8-manna | Lurbohallen

28/11 | 16:00 - PRO Bingo | Hemgården

28/11 | 17:00 - Gratis ungdomsbowling | Lurbohallen

28/11 | 18:30 - Socialdemokraterna, medlemsmöte | 
Allaktivitetshuset Sture

28/11 | 18:30 - Adventskonsert med Kulturskolans yngre elever  
| Kulturhuset Korpen

28/11 | 19:00 - Aerobics | Gymnastiksalen

29/11 | 10:15 - PRO Bowling | Lurbohallen

29/11 | 14:00 - Musiklådan med Mia Kempff. Se mer 
information på sidan 8. | Stacken

29/11 | 19:00 - Politik i praktiken Folkpartiet liberalernas 
studiecirkel.  | Leneklints

30/11 | 19:00 - Nils Holgersson med Västanå teater - 
Biljettpris: ordinarie 150 kr, scenpass, pensionär, 
studerande 100 kr. | Kulturhuset Korpen

30/11 | 19:00 - Syföreningsauktion | Hedgården, Hed

Kalendarium för gudstjänster och aktiviteter i Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling    - se sid 19
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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. 

Hedströmmens dag vid åfåran nedanför 
Hembygdsgården blev lyckad. Många kom 
och fick information om det LONA-projekt 
som kommunen driver tillsammans med 
Skogsmästarskolan. Många hjälpte också till att 
bära ut lekgrus till de öringar som lever i ån. 

Har tagit emot två skolklasser - årskurs 6 från 
Klockarbergsskolan – och berättat om hur 
kommunen fungerar. Många vetgiriga frågor 
och flera kloka kommentarer! 

Kommunfullmäktige den 24 september 
beslutade bl a att anta en ny Folkhäsoplan – 
”Hälsosamma Skinnskatteberg”, att inrätta 
ett Näringslivsråd samt att kommunen inför 
avgiftsfri Kulturskola från 1 jan 2013, 
Protokollet i sin helhet finns på kommunens 
hemsida. 

Ett medborgarmöte har anordnats av 
Brottsförebyggande rådet. Ca 30 personer 
kom till Korpen och lyssnade på information 
från polisen om den nya verksamheten 
polisvolontärer. RNS från Skinnskatteberg 
medverkade också och berättade om sina 
planerade aktiviteter för att komma tillrätta 
med de drogproblem som vi har i kommunen. 

Kommunen har beslutat att ingå i ett 
riksomfattande nätverk ”Kommunens Kvalitet 
i Korthet” som drivs av Sveriges Kommuner 
och Landsting. Har närvarat vid ett första 
inledande möte i Stockholm 

Budgetberedningen har haft en sista genomgång 
av kommunens budgetförutsättningar 
inför 2013. Nu följer politisk hantering i 

Sedan sist

Ledningsutskott, Kommunstyrelse och 
slutgiltigt beslut i Kommunfullmäktige i 
november. 

Ett välbesökt seminarium om kommande 
Gruvhantering har hållits i Korpen. Läs 
mera om detta på annan sida i 0222:an. 

Varm hösthälsning!
Skinnskatteberg den 11 oktober 2012
Lars Andersson (s) 
Kommunstyrelsens Ordförande 
Skinnskatteberg 
 
____________________________________
___

Bästa medborgare! 

Välkomna till DIALOG!
Onsdagen den 21 november 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
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Söndag 4 november 18.00 
Film, se www.biokorpen.se 

Lördag 10 november 15.00 
Alla talar svenska / Kaikki puhuvat  
suomea med Andre Wickström
Du har sett honom i program som Parlamentet, 
Stockholm Live, Veckans Nyheter, Sverige 
pussas och kramas, Roast på Berns och Solsidan. 
Nu turnerar stå upp-komikern André Wickström med 
Riksteatern. - Jag kommer att tala om hur det är att 
vara mig, André Wickström, och om skillnader 
mellan Finland och Sverige. Samt ta er med på en 
resa genom Norden. Biljetter till showen kan bestäl-
las antingen via epost marco.helmisaari@skinnskat-
teberg.se el telefon 0222-450 44. Pris: 100:-.
Arr. Skinnskattebergs kommun    
vidare info www.kulturhusetkorpen.se

Lördag 10 november 19.00 
Digitalopera ”Stormen”
Brittiske kompositören Thomas Adès Met-debuterar 
som dirigent för sin egen opera Stormen, som blivit 
hyllad som ett modernt mästerverk. Robert Lepages 
uppfinningsrika uppsättning återskapar La Scalas 
interiör som den förtrollade ön, spelplats för Prospe-
ros häxkonster. Längd: 3 tim 30 min
Arr: Skinnskattebergs Kammarmusikförening med 
stöd av Skinnskattebergs kommun, Statens Kultur-
råd, Västmanlandsmusiken och Systemair.   
Entré: 200:-. Biljetter säljs vid entrén.

Söndag 11 november 18.00 
Film, se www.biokorpen.se 

Tisdag 13 november 19.00 
Konsert med Johannes Möller och Laura 
Fraticelli, gitarr
Med genuin musikalisk utbildning från Royal College 
of Music i London och Royal Conservatoire i Haag 
har de uppmärksammats för sin kreativa program-
läggning som de vill ska tilltala alla, oavsett musi-
kaliska preferenser. De bjuder oftast på pärlor ur 
standardrepertoaren vid sidan av verk från 1800-ta-
let fram till nyskriven musik - egna kompositioner 
och verk som andra tonsättare skrivit för dem.
Arr.Skinnskattebergs kammarmusikför. och kommun 
med stöd av Västmanlandsmusiken och Systemair.
Entré: 140:-/vuxna, 80:-/medlemmar i Kammarmu-
sikföreningen, skolungdom t.o.m. gymnasiet har fri 
entré! För studerande vid Skogsmästarskolan är 
entrén fri efter betald medlemsavgift(120:-/spelår).

Det händer på Kulturhuset Korpen i november 2012

Onsdag 14 november 19.30 
Film, se www.biokorpen.se
 
Söndag 18 november 18.00 
Film, se www.biokorpen.se 

Onsdag 21 november 19.00 
The Pitastro och Cripplebilly   
headlights
Nya tillskott till musiklivet! Reggaeinspirerat med 
gungande rytmer signerade The Pitastro och 
Punkabilly med Cripplebilly headlights. Räkna 
med högtryck! En önskekväll för ungdomarna! 
Arr. Kultera. Förköpsbiljetter säljs via Janssons 
El, resterande biljetter i mån av plats säljs vid 
entrén. Pris: Ungdomar i grundskola 50:-, gymna-
sium 75:-, vuxna 100:-.

Söndag 25 november 18.00 
Film, se www.biokorpen.se 

Onsdag 28 november 18.30 
Kulturskolans yngre elever spelar  
julmusik

Fredag 30 november 19.00  
Nils Holgersson med Västanå teater
Ett mycket celebert besök från Värmland. Väs-
tanå teater från Sunne turnerar med sin upp-
sättning av Nils Holgersson. Den spelas i deras 
yurta som sätts upp inne i Korpen och bjuder på 
ett fyrverkeri av musik, rörelse och förvandlings-
konst. Välkomna med på ett flygande äventyr 
genom de djupaste skogar, över de blåaste berg. 
Biljettpris: ordinarie 150 kr, scenpass, pensionär, 
studerande 100 kr.
Biljetter säljs på biblioteket eller bokas på tel. 
070-3073638 eller gunlog.olsson@telia.com
Arr: Skinnskattebergs teaterförening med stöd av 
Riksteatern Västmanland och Studiefrämjandet.

Alltid aktuell info på: 
www.kulturhusetkorpen.se och 
www.skinnskatteberg.se/kalender 



 6

www.skinnskatteberg.se0222:an

Tycker du att 
pengarna inte 
räcker till?

Har du för myck-
et månad kvar i 
slutet av pengarna?

Vill du ha hjälp att göra en 
budget?

Ring Budget- och skuldrådgivare 
Eva Anderberg

Tisdagar: 10.30 – 12.30
070 – 201 48 03

SKINNSKATTEBERGS

FÖRETAGSNÄTVERK
NÄSTA SAMMANKOMST

28 november 2012, kl. 07.30- 09.00
Plats: kommer senare

Kaffe och smörgås 
finns på plats

   

TEMA
Näringslivsrådet: vad förväntar vi oss?
Nyheter
Kolla på Facebook för dem senaste nyheterna.
www.facebook.com/pages/Skinnskattebergs-Företags-Nätverk

ANMÄLAN: behövs inte

För mer information, kontakta Marnix Bijl, ordförande.
Telefon 076-2625387 eller e-post info@farnashjarta.se

Känner ni till en företagare? Tveka inte att erbjuda hon eller han 
till vårt möte!

Stacken Familjecentral
Familjecentralen är en mötesplats för föräldrar och 
barn, 0–6 år. Här kan barnen leka, sjunga och måla, 
och föräldrar ges möjlighet att träffa andra små-
barnsföräldrar. Kaffe, te och mjölk 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

SAGOSTUND med Isabelle 
tisdag den 13 november 
11.00 och 13.30

Vi bakar bröd tillsammans med barnen 
tisdag 20 november 
torsdag 22 november

MUSIKLÅDAN 
torsdag 29 november 14.00 
Se mer information på sidan 8

VÄLKOMMEN!

Störningar i kommunens telefoni

Skinnskattebergs kommun 
går över till IP- telefoni
I mitten av januari 2013 byter vi växel 
när vi går över till IP-telefoni. 
Bytet medför ca 2 dagars driftsstörningar. 
Exakta datum för själva bytet är inte 
fastslaget ännu. Under störningarna 
kommer växeln att kunna ta emot samtal 
men kan inte koppla vidare. Störningarna 
berör även mobiltelefonin då alla SIM-kort 
ska bytas ut.

Mer information lämnas av: 
Steve Henriksson, IT-avdelningen 
vid Skinnskattebergs kommun 
Tel. 0222-450 20 eller e-post
steve.henriksson@skinnskatteberg.se 
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Lediga lägenheter
 
Skinnskattebergs tätort
+ 65 boende (Hemgården) 1 rum/kokvrå, 34,5 kvm. 4136 kr.

Marklägenhet
2 rok Sotvretsvägen 19 A, 65,8 m2, 4592 kr (inkl kabel-TV). Ledig 1/1 
2 rok Sotvretsvägen 11, 2:a vån, 62 m2, 4.320 kr (inkl. kabel-TV). Ledig 1/11
2 rok Klockarbergsv 8 B, 2 vån, 52,8 m2, 3 663 (inkl. kabel TV) Ledig 1/11
2 rok Klockarbergsv 8 A, 3 vån, 54,2 m2, 3 740 (inkl. kabel-TV) Ledig 1/12
3 rok Klockarbergs 8 C, 3 vån, 75,1 m2, 5 203 kr (inkl. kabel TV)

Färna
Marklägenheter
1 rok Åsmansbov 6 C, 45,9 m2, 4.245 kr (inkl. kabel –TV)
2 rok Fåfängans väg, 58,3 kvm. 4.063 kr (inkl. kabel-TV)

Riddarhyttan
Marklägenheter
2 rok Granstigen, 60 m2, 3 361 kr (kallhyra)

Blankett för ansökan om bostad finns på www.skinnskatteberg.se  
Det går också bra att ringa 0222-451 25 eller maila jane.pettersson@skinnskatteberg.se

Farligt avfall  
– det viktigaste att sortera ut! 

Färgrester efter renovering, spillolja och oljefil-
ter vid bilvården, bekämpningsmedel i träd-
gården, inbyggda batterier i barnens leksaker. 
Listan kan göras lång. Farligt avfall innehåller 
ämnen som gör stor skada ute i natur och 
vatten. Även djur och människor kan fara illa. 
Lämna allt farligt avfall till Återbruken så tas 
det omhand så att det inte skadar vår miljö.  
Hitta öppettiderna och mer information om 
farligt avfall på www.vafabmiljo.se. 

Tack till er som sorterar! 

Mycket saker du har hemma i vardagen är farligt avfall. Det 
kan göra stor skada i naturen om du slänger det på fel ställe. 
Lämna ditt farliga avfall till Återbruket! 

Exempel på farligt avfall inom 
städ, bilvård och kroppsvård. 
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Det händer på biblioteket! 
i november

Bokpresentation
7 november kl 13.30 St Davidsgården

Isabelle Andersson Bede och Ingegerd  
Andersson tipsar om böcker och berättar   
om biblioteket

Sagostund
Tisdag 13 november

Sagostund på Stacken kl 11:00 0-2 år  
och 13.30 3-5 år 

Musik
Torsdag 29 november 
på Stacken

Musiklådan med 
Mia Kempff

När musiklådan kommer på besök dukas ett 
smörgåsbord av instrument upp, som barnen får 
känna på, experimentera med och förstås spela 
på. Instrumenten låter bra tillsammans så man 
kan spela i grupp, och få det att låta bra, utan 
några egentliga förkunskaper.

Mia Kempff är yrkesmusiker sedan tonåren,  
har bland annat spelat rock, pop, blues och 
schlager. Hon har arbetat med musiklådan 
sedan 2005.

Musiklådan besöker även alla förskolor under 
november.

Teater
Fredag 30 november  
Västanå teater spelar Nils Holgersson i Korpen 
kl. 9:00 för åk 2, 3, 4

Till föreställningen kl 19:00 säljer biblioteket 
biljetter, 150 kr (studerande, pensionär eller 
scenpass 100 kr) Biljetter säljs även genom 
Skinnskattebergs teaterförening 070-3073638

Med stöd av Riksteatern Västmanland och  
Studiefrämjandet

Utställning
Stina Stjernström - Textila tavlor

Utställningen pågår till den 31 december

Vi på biblioteket är mycket glada att än en gång 
ha möjlighet att visa upp Stinas fantastiska hant-
verk. Denna gång i form av textila bilder, inspire-
rade från naturen, med applikationer, maskin- och 
frihandsbroderier som bygger mycket på färg-
kombinationer.

Boken kommer
Boken kommer är en kostnadsfri service för 
dig som vill låna böcker eller annat, men som på 
grund av rörelsehinder, ålder, långvarig sjukdom 
eller liknande anledning inte kan komma till 
biblioteket.

Du kan välja att låna böcker, musik, tidskrifter 
och böcker med extra stor stil med mera.

Ring biblioteket, 0222-45005, och tala om vilka 
böcker du vill låna så kommer vi med böckerna 
hem till dig.

Datorhjälp
Torsdagkvällar 17-19 har vi drop-in för dig som 
behöver hjälp med grundläggande datorkun-
skap. Vi utgår från dina egna förutsättningar och 
hjälper dig att komma igång med mejl, sociala 
medier, internet, ordbehandling o dyl. 

Ta gärna med egen dator (laptop)

Våra ordinarie 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
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P E R S O N A L P O R T R Ä T T

Namn: Peter Jakobsson
Titel: Enhetschef inom äldreomsorgen
Du är ny här hos oss, vad jobbar du med?  
Enhetschef inom äldreomsorgen. Mina medarbetare 
finns på Klockabergsgården, Granen och Furan.
Beskriv din normala arbetsdag: 
Börjar kl. 07.00 så nattens personal kan träffa mig,  
kollar mailen plus andra kommunikationsvägar i datorn. 
Planerar och förbereder dagen utifrån vad som är bokat 
i kalendern, ”fuskar” till mig en stund med VLT vid 
datorn. Träffar bemannarna/administratörerna vid ca 
kl. 08.00 för att kolla läget. Sedan är det ofta möten av 
olika slag och/eller administrativt arbete vid datorn.  
Jag har som mål att synas på varje avdelning dagligen,  
då möten i vardagen är viktigt för mig.
Vad är det bästa med ditt jobb: Det bästa är  
att  träffa många människor och duktiga medarbetare   
i många olika professioner. Det är kul att få arbete i  

sin hembyggd och förhoppningsvis vara med och utveckla äldreomsorgen här.
Vad är det värsta: Det värsta vet jag inte just och tänker inte fundera på det...
Vill du berätta något om dig själv, din bakgrund? Jag har arbetat 20 år som sjuksköterska  
mestadels inom akutsjukvården. Kommer närmast från ett 5-årigt chefsuppdrag inom ambulans-
sjukvården. Är nog en väldigt vanlig kille med stort idrottsintresse, läser mycket och motionerar ofta 
och har två grabbar och liten släkt som är otroligt betydelsefulla för mig. Mitt motto på arbetet är att 
göra så gott jag kan och det arbetar jag ofta efter. Bra talesätt som jag också använder mig av när 
jag inser man inte kan göra mer. Mitt motto privat är ”Always look on the bright side of life”,  
fungerar inte jämt men skönt att ha något att sikta emot!

Skulle du vilja ha någon som besöker dig?
Vill du ha sällskap till doktorn, affären eller någon 
att gå en promenad med? Det är bara en del av 
det som vår frivilliga Väntjänst  kan ställa upp med.

Frivillig Väntjänst är ett komplement till samhällets 
vård och omsorg. Vi som medverkar i Väntjänsten har tid 
för dig och känner glädje att få hjälpa till. Det kan också
 bli inledningen till en vänskap till glädje för båda parter.

Vi förmedlar både tillfälliga och regelbundna stöd- och hjälpinsatser.

Om du vill boka Väntjänst hör av dig till Helena Werner tfn 450 53
Ring gärna några dagar i förväg så är det lättare att ordna!

Du som är intresserad att vara med som 
Väntjänstare hör av dig till Helena Werner. Du behövs!
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Annorlunda Julmarknad 
Lördagen den 24 november 11.00-16.00

Handla julklappar och julpynt i lugn 
och ro. Ät en grillad lammburgare, 
ta ett glas öl, vin eller en fi ka.

Julklappar för stora och små: 
Keramik, stickat, julpynt, presentartiklar 
och kuriosa. Fårskinnsfällar, fårfi ol och 
lammkorv.

Vi fi nns i Baggbron, väg 233, 8km 
från Skinnskatteberg mot Kopparberg

Tel: 0222-151 82 • www.pensionatudden.se

Kostnadsfr i utbildning för företagare

- Möjligheter genom 
upphandling!

Genom ditt företagande kan du hitta nya 
affärsmöjligheter i lagkravet på offentlig upphandling. 

Kom till utbildningen så kommer upphandlingschef 
Lars Klaar lära ut och svara på frågor om hur 
upphandling fungerar i praktiken och hur du kan 
göra för att ditt företag enklare ska kunna delta.

Varmt välkommen!

Plats: Fullmäktigesalen, Kommunhuset
Tid: 22 november, 18.30 - 20.30 
Anmälan sker via något av dessa alternativ:      
•   kommunens hemsida; www.skinnskatteberg.se     
•   e-post till;  jan.jader@skinnskatteberg.se   
•   telefon; 0222-450 40

ÄNTLIGEN!
Bygd & Bruk

Berättelser från 
Skinnskattebergs Bergslag

Nu finns den för alla Hembygdsvänner!
En årsskrift som Skinnskattebergs 

kommuns hembygdsföreningar 
tillsammans ger ut. 

Berättelser, historia och skrönor. 
Hembygdsskriften finns till försäljning 

hos alla dessa föreningar.

Riddarhyttans Hembygds- 
och intresseförening
info@lokstallet1093.se
telefon 070-237 58 09
Skinnskattebergs Hembygdsförening
johnnystromberg@telia.com
telefon  070-586 95 68
Baggbrons Byalag
hardens_hage@hotmail.com
telefon 0222- 152 17
Färna Hembygdsförening
ulfborjel@hotmail.com
telefon 0222-281 23
Bysala Hembygdsförening
soderstens@telia.com
telefon 070-303 30 47
Karmansbo Bruksmiljö                                
balanstompa@telia.com 
telefon 0222-302 69        

Uttersbergs IK    
galleri.astley@tele2.se
telefon 070-659 90 84
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Projekt Linje 500
I blå plastkorgar ligger det som gör busslinje 
500 till något nytt och spännande. En innovativ 
idé som uppstått genom samverkan mellan
bibliotekarier från Skinnskatteberg, Köping, 
Fagersta, Norberg och Avesta samt Läns-
bibliotek Västmanland och Västmanlands 
Lokaltrafik. Läsprojekt Linje 500 har pågått 
sedan hösten 2010 och förser, främst ungdomar, 
men även vuxna med nya pocketböcker tre 
gånger per termin. Tanken är att vem som helst 
kan plocka upp en bok, läsa och sedan lämna 
vidare. 

Ungdomar på väg
Projektets initiativtagare är Isabelle Andersson 
Bede, bibliotekarie i Skinnskatteberg. Hon fick 
idén när hon såg hur mycket tid ungdomar 
spenderar på bussen, på väg någonstans. 
Efter att ha formulerat sin idé om vandrings-
böcker på linje 500 som ett läsfrämjande 
projekt tog hon kontakt med sina kollegor i de 
andra kommunerna och tillsammans skickade 
de in en ansökan till Kulturrådet. I en liten 
kommun är det svårt att hinna med allt, men i 
samarbetet med de andra kommunerna har 
projektet vuxit och skapat en gemensam 
kontaktyta för ungdomarna.  
Samarbetet med Västmanlands Lokaltrafik har 
också gett ett positivt avtryck på busspersonalen, 
som från början var tveksamma eftersom de 
var oroliga för att böckerna skulle slängas 
omkring och förstöras, med mer städarbete som 
följd. Oron visade sig vara obefogad och projektet 
har lett till att även busspersonal lånar böcker ur 
lådorna, liksom vuxna passagerare. 
– Men syftet är att se till att det finns böcker där 
ungdomar rör sig, säger Isabelle. Hon berättar 
vidare att projektet har spridit sig till andra delar 
av kommunerna. Jag har lagt böcker vid galleriet, 
grillkiosken, på kulturskolan, fritidsgården och i 
sporthallar, platser där ungdomarna vistas på sin 
fritid. Det gäller att tillgängliggöra böckerna där 
ung-domarna är. Eftersom många bor utanför 
tätorterna blir det lätt att de prioriterar andra 
saker än att gå till biblioteket.
Isabelle menar att ungdomar oftare besöker 
biblioteket på skoltid än på fritiden eftersom 
biblioteket även tjänstgör som skolbibliotek.

Vidareutveckling och delaktighet
Med tiden har projektet utvecklats vidare.  
Det första året låg fokus på lusten till läsningen, 
men under projektets andra år arbetade gruppen 
vidare med lusten att stimulera olika former av 
berättande. Detta har lett vidare till ett sam- 
arbete med Fabula Storytelling, vilka har   
genomfört berättarrazzior på bussen. En  
aktivitet som varit populär bland passagerarna 
på busslinje 500.  
– Berättandet har en annan möjlighet till  
delaktighet. Där läsandet är något individuellt 
finns det möjlighet att i berättandet både lyssna, 
själv berätta och diskutera, menar Isabelle. För 
att vidareutveckla berättartanken i projektet 
anordnas ett berättarläger för ungdomar i åldern 
13-19 år under höstlovet, något som blir möjligt 
tack vare samarbetet med de andra kommunerna.

Nyfiken på projektet Linje 500?
Läs mer  på: 
http://www.linje500.blogspot.se

FOTO: Helén Andersson
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I N F O R M A T Ö R E N S  S P A L T

Med vänliga hälsningar
Belinda Ektröm, informatör

Skinnskattebergs kommun, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
tel. 0222 450 47, belinda.ekstrom@skinnskatteberg.se

Nu har hösten kommit igång ordentligt. Det 
sprakar av vackra färger ute och med ett par 
klara, vackra och soliga dagar är det lätt att 
njuta. Den här hösten har det också hänt 
mycket i vår kommun, framförallt på kultur-
sidan, något jag tycker är helt fantastiskt.

IP-telefoni
I mitten av januari går Skinnskattebergs kom-
mun över till IP-telefoni, detta kommer att med-
föra ca två dagars driftstörningar där växeln kan 
ta emot telefonsamtal, men inte koppla vidare 
dem. Exakt datum är ännu inte fastslaget. 

Kommunfullmäktige sammanträder
Kommunfullmäktige sammanträder 19 novem-
ber kl. 18.00 i Sessionssalen, Kommunhuset. 
Allmänheten hälsas välkommen och dagordning 
annonseras på www.skinnnskatteberg.se. 

Rörarbetet på Hagstuguvägen färdigt
Arbetet på Hagstuguvägen blev färdigt i mitten 
på oktober. Slutligt asfaltering sker i vår.

Bredband i Skinnskattebergs kommun
Kommunstyrelsen har beslutat att i samband 
med alla vatten- och avloppsgrävningar förbe-
reda för kommande bredbandsutbyggnad genom 
att lägga ned så kallade tomrör. Det är viktigt för 
att vidareutveckla arbetet med tillgänglighet för 
att skapa större attraktionskraft för vår kommun. 

Teatermaskinen i final till 
Årets Landsbygdsprojekt
Teatermaskinen utanför Riddarhyttan har blivit 
slutnominerade till Årets Landsbygdsprojekt. 
Av 92 bidrag har Teatermaskinen och två andra 
kandidater valts ut för att tävla om Ullbaggen, 
ett nationellt pris som delas ut 26 november 
2012 i Blå Hallen, Stockholms stadshus. Ull-
baggen delas ut av Landsbygdsnätverket, vilka 
anordnar den nationella Landsbygdsgalan med 
syfte att visa den kreativitet samt företagsam-
het som finns på landsbygden och vilka bidrar 
till målen i det Svenska landsbygdsprogrammet.

Först i länet med fri kulturskola
Under måndagen 24/9 fattade kommunfullmäk-
tige beslutet att vi i Skinnskattebergs kommun 
ska bli först i länet med fri kulturskola. Det 
innebär att tillgängligheten till kultur utökas 
för barn och ungdomar och att vi tar ett steg 
närmre täten när det gäller kulturutveckling i 
Sverige. Idag finns det endast sju – åtta andra 
fria kulturskolor i hela landet.

Två företag nominerade till 
Stora Turismpriset 2012
Två Skinnskattebergsföretag har nominerats 
till Stora Turismpriset 2012. Det är Kolarbyn 
Ecolodge och Wild Sweden som har chans att 
vinna det nationella pris som delas ut en gång 
per år till företag, organisationer eller institu-
tioner som genom föredömliga insatser inom 
nytänkande, internationalisering, kvalitet eller 
hållbarhet i företagandet har bidragit till att 
utveckla turismen i Sverige. Stora Turismpriset 
delas ut vid Svenska Turistgalan, anordnat av 
TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter, den 18 
oktober 2012.
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Med vänliga hälsningar / Ystävällisin terveisin
Marco Helmisaari, tvåspråkig informatör, kaksikielinen tiedottaja
Skinnskattebergs kommun, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

puh. 0222 450 44, marco.helmisaari@skinnskatteberg.se

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

Nyt on syksy päässyt oikein kunnolla käyntiin 
ja ulkona on raikasta ja värikästä. Aurinkoisina 
päivinä voimme todella nauttia  
ympäristöistämme. Tänä syksynä on myös ta-
pahtunut paljon kunnassamme, joka mielestäni 
on todella hienoa.

Teatermaskinen finaalissa vuoden  
maaseutuprojektiksi
Riddarhyttanin ulkopuolella sijaitseva  
Teatermaskinen on mukana finaalissa vuoden 
maaseutuprojektiksi (Årets Landsbygdspro-
jekt). Teatermaskinen ja kaksi muuta  
ehdokasta on valittu 92 ehdokkaan joukosta 
kilpailemaan palkinnosta ”Ullbaggen”.  
”Ullbaggen” on valtakunnalinen palkinto joka 
jaetaan 26 Marraskuuta 2012 Blå Hallenissa, 
Tukholman kaupungintalossa.

Hedströmmenin päivä
Hedströmmenin päivä jota vietettiin  
Hembygdsgårdenin läheisyydessä oli todella 
onnistunut. Kävijöitä oli paljon ja informaatiota 
jaettiin LONA-projektista jota  
Skinnskattebergin kunta ja Skogsmästarsko-
lan yhdessä ajaa. Moni myös auttoi taimenien 
kutusoran laskemista jokeen.

Kaksi yritystä ehdolla vuoden suuren  
turismipalkinnon voittajiksi
Skinnskattebergin kunnassa olevat yritykset 
Kolarbyn Ecolodge ja Wild Sweden ovat  
ehdolla voittaa suuren valtakunnalisen  
turismipalkinnon (Stora Turismpriset). Palkinto 
jaetaan kerran vuodessa yrityksille,  
organisaatioille tai laitoksille joitten  
panostukset ovat auttaneet kehittämään  
Ruotsin turismia. ”Stora Turismpriset” jaetaan 
juhlallisesti Svenska Turistgalanissa jonka TRIP 
(Turistnäringens Utvecklingscenter) järjestää 
18 lokakuuta.

Uusittu 0222
Nyt kun 0222-lehti uusitaan ja painetaan  
värillisenä, säädetään myös mainonnan hintoja 
Tammikuusta 2013 lähtien. Alustavasti hintojen 
korotus tulee olla 20 %. Lehden uusi formaatti 
muuttaa myös mainosten kokoja.

Uudet mainoshinnat:
Yritykset:
1/1-sivu - 3 200 kr
1/2-sivu - 1 800 kr
1/4-sivu -    950 kr
 
Yhdistykset:
1/1-sivu - 950 kr
1/2-sivu - 600 kr
1/4-sivu - 350 kr

Kunnanvaltuusto
Kunnanvaltuusto päätti 24 syyskuuta hyväksyä 
uuden kansanterveyssuunnitelman  
- ”Hälsosamma Skinnskatteberg”.  
Kunnanvaltuusto päätti myös perustaa  
elinkeinoneuvoston ja että kunta ottaa 
käyttöön maksuttoman Kulttuurikoulun 2013 
tammikuun ensimmäisestä päivästä lähtien.

Kunnanvaltuusto kokoontuu 
Skinnskattebergin kunnanvaltuusto kokoontuu 
19. päivä marraskuuta klo 18:00  
kunnantalossa. Esityslista ilmoitetaan kunnan 
nettisivulla (www.skinnskatteberg.se).
Tervetuloa!
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Artikelserie om entreprenörer i Skinnskattebergs kommun

Företagsnamn: TOINIS FYSIOTERAPI

Vad har du för affärsidé?     
Att med traditionell, fysio-terapeutisk behandling hjälpa 
mina patienter att komma till rätta med skador och 
problem i leder, ledband, nerver e.t.c som i sin tur är 
grundorsaken till problem som stelhet, smärtor och värk. 

Mycket viktigt för denna terapi är att den föregås   
av noggrann och exakt genomförd funktions- samt   
sk. smärtmekanismdiagnos.

Hur kom du på den här affärsidén?    
Den väcktes genom att behovet att kunna mer kom fram 
under min massageutbildning. Av en tillfällighet kom jag 
i samspråk med Olle Bergh våren 2007. Jag frågade honom 
om han visste var jag kunde få vidareutbildning och det 
gjorde han ju verkligen! Jag har sedan dess fått utbild-
ning och handledning av Olle Bergh, Dr. of Orthopedic 
medicine, Professor of Naprapathy och Dr. of Acupunc-
ture. Olle har internationell behörighet och är bl.a anlitad 
som expert och föreläsare av Världshälsoorganisationen 
WHO.

Vad kan du erbjuda? 
Mer specifikt erbjuder jag MEDICINSK FOTORTO-
PEDI där jag undersöker och behandlar fotens leder och 
dess fyra valv. Jag behandlar även hälsporre enkelt och 
smärtfritt!!

Jag erbjuder också KIROPRAKTIK för behandling av 
leder, strukturella störningar och obalanser, ARTIKU-
LERINGSMASSAGE för ledsmörjning, ökad cirkulation 
och syretillförsel i lederna samt förbättrat och normaliserat 
blodflöde i kroppens alla muskler.

Hos mig kan du även få AKUPRESSUR-terapi där  jag 
med massagetryck åstadkommer smärtlindring på sär-
skilda akupunkturpunkter.

Hur är det att bo och verka i Skinnskattebergs kommun? 
Skinnskatteberg är en vacker bygd och verkligen ett väl-
skött samhälle.

Vad är aktuellt just nu?      
Aktuellt nu och framåt är att förverkliga allt som Olle 
Bergh lärt mig.

Hur kan man komma i kontakt dig?    
Vill man komma i kontakt med mig, Toini Korpilahti, så    
går det bra att ringa 070 -448 28 77

Kläd- och prylbytardag 
Välkommen till Folkets Park i Skinnskatteberg den 16 - 17 - 18 november

Lämna in kläder och prylar som du vill bli av med under fredagen den 16:e kl. 17-19 och lördagen den 17:e 
kl. 11-15. Försäljning av dessa sker sedan på söndagen den 18:e kl. 10-15 av oss från Folkets Park.

Hämtning av försäljningspengar och eventuellt kvarvarande prylar sker på söndagen den 18:e kl. 16-17.

Prissättning sker av dig som lämnar in, alternativt om du vill skänka.

Så här ser det ut i väntrummet på min klinik!
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Valitut palat suomeksi
(kort sammanfattning på finska)

Vi utför alla former av städning, med fokus på regelbunden 
städning där du bestämmer vad och var vi ska städa. 
Vi utför även trädgårdsskötsel, fönsterputs, sömnadstjänster 
och enklare fastighetsskötsel.

Rut-avdraget gäller för våra hushållsnära tjänster.

Kontakta oss på 

0223-330 29 eller 
klivet@halvarsviken.se

www.klivet.com

Ge dig själv mer tid och energi!

Låt oss städa ditt hem 
och sköta din trädgård!

Ett sent men varmt tack 
till er som sponsrade vårt fina fyrverkeri 

på Valborgsmässoafton:
Kungsådran Kraft AB, Relatera AB,

 Lars Göran Gustafsson, 
Martin Andersson Åkeri AB, 

LA Östra Flena Gård, 
Färna Herrgårdsbod HB 
och WG Hotelldrift AB.

Utan er hade det inte varit så vackert!
Färna Hembygdsförening.

 
Kaivosseminaari kiinnosti monta
9. päivä lokakuuta järjesti Skinnskattebergin kunta, Norbergin kunta ja Västmanlandin  
lääninhallitus kaivosseminaarin joka pidettiin Kulttuuritalo Korpenissa. Noin 60 henkilöä oli  
paikalla kuuntelemassa ja saamassa vastauksia kysymyksiinsä. Hallituksen kaivoskysymysten 
koordinoija, Christina Lugnet kertoi tehtävistään, Bergskraftin Stefan Sädbom kävi läpi malmin 
louhinnan aloittamisen edellytyksiä luoteis Västmanlandissa, Niclas Dahlström yhtiöstä  
Northland kertoi mitä työ uuden Kaunisvaaran kaivoksen kanssa on tarkoittanut seudulle ja 
NVUn (Norra Västmanlands Utbildningsförbund) rehtori Svante Sandell tiedotti koulutuksesta 
jonka lukioliittomme nyt aloittaa yhteistyössä hedemoran kanssa.

Skinnskattebergin kunta sirtyy  
IP-puhelimien käyttöön
Tammikuun puolissavälissä Skinnskattebergin kunta sirtyy IP-puhelimien käyttöön. Siirto voi tu-
ottaa häiriöitä puhelimien toimintaan (myös kännyköitten) noin kahden päivän aikana.
Häiriöitten aikana vaihde vastaanottaa puhelut mutta ei ehkä pysty siirtämään puheluita  
edelleen. Siirron täsmällistä päivämäärää ei ole vielä päätetty.

Lisää tietoa voit saada (ruotsiksi):
Steve Henriksson, IT-osasto 
Puh. 0222-450 20 tai sähköposti
steve.henriksson@skinnskatteberg.se

Läänin ensimmäinen maksuton kulttuurikoulu
Kunnanvaltuusto päätti 24. päivä syyskuuta että Skinnskattebergin kunta ottaa käyttöön  
maksuttoman kulttuurikoulun. Kunta on ensimmäinen kunta läänissä jossa tällainen  
mahdollisuus on. Tämä vähentää sosiaalisia, taloudellisia ja kulttuurillisia eroja ja antaa  
kaikille lapsille mahdollisuuden kulttuuritoimintaan. Ruotsissa on ainoastaan 7-8 muuta  
maksutonta kulttuurikoulua.

Kunnan laatu lyhyesti
Kunta on päättänyt olla mukana valtiollisessa verkostossa ”Kommunens Kvalitet i Korthet” (Kun-
nan laatu lyhyesti) jota SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) ajaa. Kunta on ollut läsnä Tuk-
holmassa pidetyssa ensimmäisessä alustavassa kokouksessa.
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30/11 19.00 Västanå teater Nils  
Holgersson på Korpen 
Biljetterordinarie 150 kr, pensionär,  
studerande och scenpass 100 kr säljs på 
biblioteket eller bokas på  
tel. 070-3073638
Arrangör: Skinnskattebergs teaterförening 
med stöd av Riksteatern Västmanland 
och Sturdiefrämjandet

15/12 Teaterresa till Intima teatern som 
ger Paria 
Avresa 8.45 från Riddarhyttan (Handlar’n) 
och kl 9.00 från Skinnskatteberg  
(Klockarbergsskolan). Hemresa efter  
föreställningen som ges kl.18.00  
Pris: (resa + teaterbiljett) 400 kr. Boka 
biljett på tel. 070-3073638 och betala helst 
till teaterföreningens pg 4302253-2
Arrangör: Skinnskattebergs teaterförening

Teaterhöst i Skinnskatteberg!

Skinnskattebergs Teaterförening verkar för teater- 
och scenkonstarrangemang i hela Skinskattebergs kommun. 

Vi samarrangerar gärna med andra föreningar. 
För mer information om Teaterföreningens verksamhet, 

kontakta gärna Anders Olsson på 
telefonnummer: 076-7661223.

Byggabomässan 2012
21-23 september var Skinn-
skattebergs kommun tillsam-
mans med Kolarbyn med på 
Byggabomässan i Västerås. Vår 
monter med fokus på skog och 
natur, älgtornet Hasse samt en 
eldstad med kaffepanna fick stor 
uppmärksamhet och blev mycket 
populär.

Grattis Piia Berg,
från Västerås
som vann övernattningen 
för två, i Kolarbyn, under 
vår tävling i samband 
med mässan!
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Socialdemokraterna
Vår målsättning är att bibehålla Skinnskatteberg 

som egen kommun. Med hög kvalité, bra boende, 
skola och omsorg, samt verka för att Skinnskatte-

berg ska bli en tillväxtkommun

Besök gärna vår hemsida, 
www.socialdemokraterna.se/skinnskatteberg.

Du är välkommen att höra av dig.

Vi svarar på dina frågor:

Tony Bölja: 0222-109 04, 073-0761043,  
mail t.c.b@telia.com

Lars Andersson: 0222-132 13, 076-7857924,  
mail lars.andersson@riddarhyttan.nu

Stig Johansson: 0222-321 27, 070-5781396,  
mail stig.johan42@telia.com

Tommy Sunvisson: 0222-415 13, 070-
2483140, mail tommysun@hotmail.com

Medlemsmöte onsdagen 
den 28 november kl 18.30

 
Vi träffas på 

Allaktivitetshuset Sture

Välkommen

Socialdemokraterna  
Skinnskattebergs Arbetarkommun

 
 

 
 
 

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 vårt 

månadsmöte! 
 
 

Den 11/11, kl. 17.00 
på Galleri Astley 

 
 

& 
 
 

Välkommen till vår 
studiecirkel  

”Politik i praktiken”! 
 
 

Den 29/11, kl. 19.00 
hos Leneklints 

 
 

 

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 
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Information från FLM Skinnskatteberg oktober 2012
Personalnytt
Distriktsläkarbemanning: Hans Neld och Jan Gräsberg arbetar heltid. Ole Lund, 
Marcin Pikulski och Karin Lindström samt utbildningsläkare Emma Persson arbetar deltid. 

Barnmorska Annika Lundholm arbetar måndagar, telefon 021-176654 kl 09.30-10.30.

Arbetsterapeut Anne Hedström arbetar torsdagar, telefon 021-174395,
säkrast mån-fre kl 8-9, men det går bra att lämna meddelande så tar Anne kontakt.

Vaccination mot infl uensa och pneumokockinfektion 2012
Gratis infl uensavaccinering utan tidsbeställning från 65 år.

Tider: Ons den 24 oktober kl 13-16 Ons den 14 november kl 13-16
 Ons den 31 oktober kl 13-16 Ons den 21 november kl 13-16 
 Ons den 7 november kl 13-16 Ons den 28 november kl 13-16       
  Det fi nns också möjlighet att boka tid för vaccination via telefon 021-17 66 40 eller via Mina Vårdkontakter.

Utbildning
Torsdagen den 22 november har personalen planeringsdag. Mottagningen är då öppen 
endast för akuta besök. Anslag om detta kommer att sättas upp på FLM.

Från kl 16.00 blir Du automatiskt vidarekopplad till 1177 när Du ringer 021-176640

Maria Romlin med personal
Verksamhetschef

  Svenska kyrkans kalendarium November 2012                                    
  Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling           

 
To 1/11 kl.18.30        Samtalskväll med Heléne Leijon i S:t Davidsgården. 
Fre 2/11 kl.10.00        Babypaketstillverkning i S:t Davidsgården.      
Fre 2/11 13-17            Kyrkorna öppna för ljuständning. Allhelgona café. 
Lö 3/11 kl.11.00        Mässa vid allhelgona i Heds kyrka. Marie Blommé och Heléne Leijon.  
                       Hedkören, kl 12.00  kyrkogårdsandakt. 
Lö 3/11  kl 16.00        Minnesgudstjänst i Gunnilbo kyrka. Marie Blommé och Heléne Leijon.  
Lö 3/11 kl 18.00        Minnesgudstjänst i Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé och Heléne Leijon. 
Sö   4/11 kl.11.00        Kyrkogårdsvandring vid allhelgonatid med reflektioner i Skinnskatteberg.  
                       Samling vid S:t Davidsgården. Hans Eric Johansson. Kyrkkaffe. 
Må 5/11 kl.14.00        Heds kyrkliga syförening träffas i Hedgården. 
On    7/11 kl.13.00 Korsdrag i S:t Davidsgården. Talböcker, e-böcker och böcker på buss. Allsång. 
On    7/11 kl.19.00 Skinnskattebergs kyrkliga syförening i S:t Davidsgården. 
To 8/11 kl.10.30 Andakt på Klockarbergsgården. Marie Blommé.  
To 8/11 kl.18.00 Keskutelu ilta. S:t Davidsgården. Seppo Leppänen. 

   Sö   11/11 kl 11.00 Mässa i S:t Davidsgården. Heléne Leijon. Kyrkkaffe. 
Må  12/11 kl.14.00 Skinnskattebergs kyrkl.dagsyförening träffas i S:t Davidsgården. 
Ti    13/11 12-14 Heds kyrkliga syförening serverar sopplunch i Hedgården till självkostn.pris. 
Sö   18/11  kl.11.00 Mässa i S:t Davidsgården. Marie Blommé. Kyrkkaffe. 
Sö   18/11 kl.18.00 Amazing Grace. Gospelkonsert i Skinnskattebergs kyrka med Voices of Joy.  
   Husbandet och solister. Fri entré. Präst: Marie Blommé. 
Må  19/11 kl.14.00 Föredrag i Hedgården: Överläkare Niklas Karlsson om det åldrande ögat. 
   Heds kyrkliga syförening hälsar välkommen. Kaffe serveras. 
Ti    20/11 kl.16.00 Vardagsmässa i S:t Davidsgården. Hans Eric Johansson. 
On   21/11 kl.13.00 Korsdrag i S:t Dg. Hasse och Tages bästa med Glädjekören och Mari & Marie. 

   To   22/11 kl.10.00 Andakt på Hemgården. Marie Blommé. 
   To   22/11 kl.18.30 Trivselkväll i Hedgården, Hedkören. Syf. dukar upp ”afternoon tea”. 

Sö   25/11 kl.11.00 Domsöndag, kyrkoårets sista söndag, i Gunnilbo kyrka. Hans Eric Johansson. 
Sö   25/11 kl.14.00 Ruotsinsuomalainen jumalanpalveluksemme, S:t Davidsg. Seppo Leppänen. 
Fre  30/11 kl.19.00 Syföreningsauktion i Hedgården. Varmt välkomna. 
..…….…………………………………………………………………………………………………………  
        

      
    
  

 
 

 
              

 

        
 

       

              

 

 

 

 

 
 

             

                                                                                                           

 

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 
Kyrkomusiker ……………….0222-336 34                    
Kyrkogårdsärenden………… 0222 -336 39 

       Månadens psalm  399 
 
       1. Vi bär så många med oss 
            i bön när vi går fram.  
           Vad Kristus gav och ger oss, 
            det gäller också dem. 
           Du dukar bord för alla, 
            här är de döptas hem. 
           Vi bär så många med oss 
            o Gud, vi ber för dem. 

 





 







 

Konfirmand ?? 
När du bestämt dig, 
svara senast 5 november till: 

                 

 

Skolkatalog, deltagarlista, journal. Kom-
ihåg-anteckningar om namnsdagar och 
födelsedagar. Gravstenarnas korta 
inskriptioner. Laguppställningen. 
Avlöningslistan. Telefonkatalog och 
portuppgångens tavlor med namn på de 
som bor där. Förteckningen över 
föreningens medlemmar. Mobil- 
telefonernas lagrade rader med namn. 
Här delar vi livet. Här är vi en del av 
varandras liv. På olika sätt! 
Här är de många som vi får innesluta i 
våra böner och goda tankar.  Här finns 
våra böner och bön-böcker mitt i det 
vardagliga. 
Er 
Hans Eric Johansson/kyrkoherde 

 
Var med i årets Luciakör! 
 
Projektkör  
för ungdomar fr 12 år och vuxna 
Vi övar 5 onsdagar kl 18.30-20.00ca 
14/11, 21/11, 28/11 i S:t Davidsgården 
5/12, 12/12 i Skinnskattebergs kyrka 
 
Luciakonsert i Skinnskattebergs kyrka 
torsdag 13/12 kl 19.00 
 
Mer info ring 0222-33634 Susanne   

Söndag 18 november kl 18 
Skinnskattebergs kyrka 

 

”Amazing Grace” 
 

Gospelkonsert 
med  

Voices of Joy  
 

Husbandet och Solister 
 

Fri entré 
 
 

 
Var med i årets Luciakör! 
 
Projektkör  
för ungdomar fr 12 år och vuxna 
Vi övar 5 onsdagar kl 18.30-20.00ca 
14/11, 21/11, 28/11 i S:t Davidsgården 
5/12, 12/12 i Skinnskattebergs kyrka 
 
Luciakonsert i Skinnskattebergs kyrka 
torsdag 13/12 kl 19.00 
 
Mer info ring 0222-33634 Susanne   

Söndag 18 november kl 18 
Skinnskattebergs kyrka 

 

”Amazing Grace” 
 

Gospelkonsert 
med  

Voices of Joy  
 

Husbandet och Solister 
 

Fri entré 
 
 

Trivselkväll i Hedgården 
Torsdag 22 nov kl 18.30
Syföreningen dukar upp 

”afternoon tea”. 
Hedkören.

Grannsamverkansmöte 
11/11 kl: 11:00 
16/12 kl: 11:00 

i ”Fiket” Bernshammar.
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Gratis influensavaccin till dig som fyllt 65
och till dig som tillhör någon av de andra riskgrupperna. 
Landstinget bjuder på vaccinering mot årets influensa och 
mot lunginflammation.

MÅ
BRA

Läs mer om vaccineringen och 
riskgrupper på: www.ltv.se

65+

SKINNSKATTEBERG
SKINNSKATTEBERG VÅRDCENTRAL*
Datum: 24/10, 31/10, 7/11, 14/11, 21/11, 28/11
Kl: 13.00-16.00

För andra tider än ovan: Tidsbokning 021-17 66 40

Baggbrobygdens Byalag
Information kontakta:

Monika Hjort 0222-417 12 • 070-219 11 20

Julmarknad
Baggbro skola Skinnskatteberg

Lördag 1 dec • kl 11.00-15.00

Det är snart dags för julmarknad.
Tänk efter om Ni har hantverk

att erbjuda till försäljning.
Boka bord i god tid

Turistföreningen Kulturbygd i Samverkan arrangerade i samband med 
invigningen av cykel- och ridleden den 15 september en tipstävling längs den 
13 km långa sträckan mellan Uttersberg och Köpings Kommungräns i söder.

Vinnare blev:
Lena Hansson, Nibbarsbo 1: pris, en vitlök keramik 
sponsrad av Gisslarbo keramik

Britt Marie Andersson,Karmansbo 2:a pris, en ryggsäck 
donerad av Runes Sport i Skinnskatteberg

Karin Persson,Nibbarsbo 3:e pris, choklad donerad av KURJ föreningen

Berit Nygren,Karmansbo 4:e pris, choklad donerad av KURJ föreningen

Vinnare
i Turistföreningen Kulturbygd i Samverkans tipstävling

Lina Adolphson & 
The Skinner Mountain Boys 
 och Mc Plummers Import

I puben finns korv, lättöl 
& läsk, snacks… 
Entré: 100 kr  
(medlemmar 50 kr)
Välkommen!

Lördag 17/11 kl 19 i
Stjärnviks bygdegård




Musik & Uppträdanden
Hembakad Frestelser• Varje månad • Ǻret runt

I Baggå Skola

10 november 19191919----23 23 23 23 
Reggaekonsert Reggaekonsert Reggaekonsert Reggaekonsert med Lövhög från Örebro, + med Lövhög från Örebro, + med Lövhög från Örebro, + med Lövhög från Örebro, + 
förband. 150 kr, 100  kr förband. 150 kr, 100  kr förband. 150 kr, 100  kr förband. 150 kr, 100  kr mdlm. Kafe öppetmdlm. Kafe öppetmdlm. Kafe öppetmdlm. Kafe öppet........

24 november 18.3018.3018.3018.30----21 21 21 21 
Öppna micken med intervju;, gratis inträde .     Öppna micken med intervju;, gratis inträde .     Öppna micken med intervju;, gratis inträde .     Öppna micken med intervju;, gratis inträde .     

Kafe Kafe Kafe Kafe öppetöppetöppetöppet....ur
oc
h
sp
ar
a
!!

Kafe Kafe Kafe Kafe öppetöppetöppetöppet....

29 december 18.3018.3018.3018.30----23232323
Punk Xmas!!  Punk Xmas!!  Punk Xmas!!  Punk Xmas!!  

150 kr, 100  kr 150 kr, 100  kr 150 kr, 100  kr 150 kr, 100  kr mdlmmdlmmdlmmdlm ....Kafe öppet.Kafe öppet.Kafe öppet.Kafe öppet.

Väg 233 mellan
SKBG & Malingsbo
FrågorFrågorFrågorFrågor?  ?  ?  ?  0222022202220222----14012140121401214012
www.Skolgarden.comwww.Skolgarden.comwww.Skolgarden.comwww.Skolgarden.com
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Musik & Uppträdanden
Hembakade frestelser • Varje månad • Året runt

I Baggå Skola


