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0222:an
Aktuellt för Skinnskattebergs kommun 

- Årgång 32 Nr 9, november 2017

Tisdagen den 14 november kommer 
Skinnskattebergs kommun byta  

telefonnummer. Information  om detta 
uppdateras kontinuerligt på: 

Skinnskattebergin kunta vaihtaa  
puhelinnumeronsa tiistai 14 marraskuu. 

Päivitykset nähtävissä:  

www.skinnskatteberg.se/nytt-nummer 

Nytt nummer! Uudet numerot! 

Vid frågor kontakta receptionen eller växeln.

På sida 12, information om nya nummer.  
Lisätietoja uudet numerot sivu 12. 

Kysymykset, ota yhteyttä kunnan vastaanottoon tai kunnan vaihteeseen

Växeln
0222-515500 

Receptionen  
0222-515550

Kunnan Vaihde 
0222-515500 

Vastaanotto  
0222-515550

Kunnan 

Kulturriket i Bergslagen

Skinnskattebergs kommun  
på Facebook
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0222:ans redaktion: 
Gabriel Andersson, Redaktör & Malin Friback, kommunikatör 
 
Adress:  0222:an, Box 101 
  739 22 Skinnskatteberg 
tfn:  0222 - 451 39 
  0222 - 450 47 
e-post:   0222@skinnskatteberg.se

Ansvarig utgivare:   Kommunchef Nima Poushin

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

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

Exempel annonspriser exkl. moms  
Nya annonspriser från 1 januari 2017

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

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

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

Nästa manusstopp - den 10 november 
Nästa utdelningsdag - den 29 november 

Matsedel vecka 45-48
Klockarbergsskolan 
 
Vecka 45. 6/11-12/11
Måndag: Korv i ugn & potatismos.
Tisdag: Hemlagad färslåda sås & potatis.
Onsdag: Stekt fisk kall sås & potatis.
Torsdag: Thaistroganoff & ris.
Fredag: Köttfärsgratäng. 
Vecka 46. 13/11-19/11
Måndag: Korv & makaroner
Tisdag: Köttbullar sås grönsaker & potatis.
Onsdag: Fiskgratäng & Hemlagat potatismos.
Torsdag: Köttfärssoppa & pannkaka.
Fredag: Pizza.  
Vecka 47. 20/11-26/11
Måndag: Biff stroganoff & ris.
Tisdag: Färsbiff tex mex tzatziki & pasta.
Onsdag: Panerad fisk kall sås & potatis. 
Torsdag: Kyckling nuggets dipp sås & pommes.
Fredag: Chili con carne ris & nacho chips. (råkost)
Vecka 48. 27/11-3/12
Måndag: Carbonara gratäng
Tisdag: Köttbullar sås grönsaker & potatis.
Onsdag: Stekt fisk remouladsås & potatis.
Torsdag: Köttsoppa & pannkaka.
Fredag: Kycklingfilé vitlökssås & potatisgratäng.

Öppettider 
kommunhuset 
Måndag-Torsdag
Maanantai-Torstai
kl. 08:00-12:00, 13:00-16:00
klo. 08:00-12:00, 13:00-16:00 
Fredag
Perjantai
kl. 08:00-12:00
klo. 08:00-12:00 
 
Lunchstängt: 12:00-13:00
Lounas: 12:00-13:00 

Postadress
Postiosoite
Skinnskattebergs kommun 
Box 101 
739 22 Skinnskatteberg 
Besöksadress 
Käyntiosoite 
Kyrkvägen 7

Växel/Vaihde 0222 - 450 00 
Fax/Faksi 0222 - 450 90
 
Övrig tid är du välkommnen vid tidsbokning med 
respektive personal. Vid frågor kontakta:  
kommunens växel på 0222 - 450 00. 
 
Muina aikoina olette tervetulleita ajanvarauksella 
vastavien henkilökunnan kanssa. Jos on kysyttävää, 
ota yhteyttä Skinnsakttebergin kunnan  
vaihteeseen 0222 - 450 00
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Kommunalrådet har ordet

Carina Sándor (L)
Kommunalråd

Det har inte gått som på räls, kan vi gott säga, 
om kommunens önskan om att få en direktbuss 
mellan Skinnskatteberg och Västerås. Kollek-
tivtrafikmyndigheten har idogt sagt nej. Men, 
plötsligt händer det. På ett samrådsmöte mellan 
myndigheten och kommunerna i norra länsde-
len, får vi reda på att det blir ingen buss, men 
ett tåg. Från den 11 december kan vi åka 
direkttåg till Västerås, utan byte.

Tågtiderna passar tyvärr inte alla, men hade vi 
från kommunen haft mandatet att bestämma 
både tider och antal avgångar, hade vi givet-
vis önskat oss mycket mer. Tyvärr kan vi inte 
det. Det är huvudsakligen tågentreprenör och 
kollektivtrafikmyndigheten som bestämmer 
tåg- och busstider. Förhoppningen är ändå att 
så många som möjligt som idag åker både buss 
och tåg eller bil till residensstaden, i stället har 
möjligheten att ta direkttåget. 

Att vara envis lönar sig. Äntligen har även 
Skinnskatteberg fått en direktanslutning med 
kollektivtrafik till länets största stad, vilket gör 
det möjligt för fler att bo kvar i Skinnskatteberg 
och pendla till studier och arbete.

Parallellt med stambanan genom Skinnskat-
teberg hade kommunen tidigare även KURJ-
banan (Köping-Uttersberg-Riddarhyttans 
Järnväg), en järnvägssträckning som trafikera-
des mer eller mindre fram till 1970-talet. Den 
liksom mycket annat i Skinnskatteberg tillhör 
vår kommuns industrihistoria. För att synliggö-
ra och tillgängliggöra vår historia har vi bland 
annat hjälp av Ekomuseum Bergslagen, till-
sammans med ideella krafter. Skinnskattebergs 
kommun är en av Ekomuseums nio stiftare. 
Stiftelsens ändamål är ”att i samverkan belysa 

Bergslagens industrihistoria genom att utveckla 
nätverk av attraktiva besöksmål i landskapet”. 
Vår kommun har tolv besöksmål. Kommun-
styrelsen har i oktober beslutat att till stiftelsen 
föreslå ytterligare två besöksmål, nämligen 
Oxbrons banvaktarstuga och Kulturreservatet 
i Skräppbo. Stugan vid Oxbron är den enda 
kvarvarande banvaktarstugan i vår kommun 
och även den enda utefter KURJ-banan. Kultur-
reservatet ligger mellan R68 och Haraldssjön 
och utgör ett levande natur- och kulturlandskap. 
I området finns ett flertal historiska lämningar 
såsom gruvhål, hyttlämningar, kolartorp med 
mera.

Det är inte för inte som Skinnskatteberg har 
devisen ”Kulturriket i Bergslagen”. Av omvärl-
den inom kultursektorn uppfattas vår kommun 
som kulturellt innovativ och framåtblickande. 
Det integrerade folk- och skolbiblioteket har 
rönt uppmärksamhet, liksom den avgiftsfria 
kulturskolan och kulturhuset Korpen. Inom både 
konsten och teatern hittar vi oaser och spekta-
kulära arenor som åtnjuter stor respekt i kultur-
världens Sverige. Kulturföreningar och andra 
aktörer bidrar med evenemang som har både 
bredd, djup och spridning. Vi ska vara stolta 
över vår kultur och vår historia.

Med bästa hösthälsningar,
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Information

Stacken
Familjecentral 
 
En mötesplats för föräldrar och barn, 0–6 år. Här 
kan barnen leka, sjunga och måla, och föräldrar ges 
möjlighet att träffa andra småbarnsföräldrar. Kaffe, 
te och mjölk till barnen finns till självkostnadspris. 
I övrigt får du ta med det som passar till dig och ditt 
barn. 

Öppet: Tis, tors: 9.30 - 16.00, tfn. 0222-450 55
Stacken finns i vårdcentralbyggnaden intill BVC

Tisdag 7 november
Sagostund med Isabelle 14.00

Torsdag 9 november
Fotografering 14.00 
Anmäl om du är intresserad

Torsdag 23 november
Samtalskväll med Helene från  
familjerådgivningen 17.00 - 18.30

Tisdag 28 november 13.00
Polisen Eva Lindberg kommer och möter 
barnen och svarar på deras frågor

Torsdag 30 november
Adventsfika

Kulturriket i Bergslagen

Vi samarbetar för att göra  
Stacken familjecentral möjlig!

Information till dig som är kund hos 
Alltjänst

Kära kund! 

Vintertiden närmar sig och med den även 
snöskottning. Vi på Alltjänst vill informera om 
att det går att beställa hjälp med snöskottning och 
kostnaden är 140 kronor per tomt och tillfälle. 

När Ni gör en beställning hos oss så måste det tas i 
beaktande att vi har mycket kunder samt att 
personaltillgången kan variera. Vid kraftiga och 
ihållande snöfall som medför att orderingången 
blir hög kan väntetiden för dig som kund bli 
längre. Detta kan innebära att Ni som kund inte får 
hjälp samma dag/dagar som beställningen görs. 

Med detta sagt så önskar vi på Alltjänst en trevlig 
höst och vinter!

Varma hälsningar
Personalen vid Alltjänst

Vi kan med glädje berätta att Trafikverket fastställt 
de nya tågtidtabellerna för 2018 och infört ett nytt 
tåg mellan Skinnskatteberg och Västerås.

Tåget kommer att avgå klockan 06.34 från 
Skinnskatteberg med ankomsttid Västerås 07:49. 
Returresan avgår från Västerås klockan 16:05 med 
ankomsttid Skinnskatteberg 17.26. 
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Kulturriket i Bergslagen

Krisberedskap
I slutet av året kan vi inom centralorten Skinnskatteberg nås av viktigt  

meddelande till allmänheten via utomhussignalen ”Hesa Fredrik”.  
Varningssystemet testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första  

helgfria måndagen i mars, juni, september och december. När faran är 
över sänds en 30 sekunder lång signal. 

Gör så här när du hör ett skarpt VMA:
• Håll dig inomhus.
• Stäng dörrar, fönster, ventiler och fläktar.
• Besök vår webbplats eller lyssna på radio för att få mer information 
(främst P4 Västmanland 100,5 MHz).

Viktigt Meddelande till allmänheten, VMA

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

Jag hjälper dig gärna. 

Ring kommunens budget och  
skuldrådgivare. 

Tisdagar 9.00-11.00  
0222 - 451 98

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

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

Kulturriket i Bergslagen

Får du inte pengarna 
       att räcka?

Stort tack till:
Taxi Skinnsberg

Janssons el
Runes Sport Sportringen

ICA Berghallen
Apotek Hjärtat
COOP Konsum

PRO

För sponsring till
fallskadekampanjdagen 5 oktober 2017.

Äldreomsorgen Skinnskatteberg
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Information
Kulturriket i Bergslagen

Håll dig på fötter i vinter!

Välkommen att hämta sandpåsar hos integration 
och arbetsmarkandsenheten. Du kan hitta dem på 
Östra Ringvägen 2 (mellan Coop och 
Systembolaget).

Har du mycket ishalka och behöver mer än en eller 
ett par påsar? Då finns det sandlådor för allmänhe-
ten på flera platser i kommunen.

Som många kanske redan märkt har spaden satts i marken och arbetet påbörjats 
med den nya multisportarenan vid Klockarbergsskolan.

Multisportsarenan beräknas vara klart i slutet av november 2017.

Nytt nummer! 
Tisdagen den 14 november kommer  
Skinnskattebergs kommun byta telefonnummer. 
Information  om detta uppdateras kontinuerligt på: 

www.skinnskatteberg.se/nytt-nummer 

Allaktivitetshuset  
Sture under förändring! 
Från vecka 43 till vecka 48 kommer renovering i 
Allaktivitetshusets lokaler ske, huset kommer få nya 
fräscha lokaler, kök och möbler. 

Fritidsgårdens aktiviteter kommer därför förflyttas 
under denna period. För mer information om  
aktiviter och uppdateringar om Allaktivitetshuset 
Sture se gruppen STURE på facebook eller kontakta: 
Gabriel Andersson, 0222-45139
gabriel.andersson@skinnskatteberg.se
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Polisen Informerar

Polisen i lokalpolisområde 
Norra Västmanland genom  
kommunpolis Eva Lindberg.   

I skrivande stund lyser hösten i all sin prakt 
med alla vackra färger. 

Färgerna till trots är det en vansklig tid vi går 
till mötes. Från polisens sida ser vi nu allt fler 
viltolyckor efter våra vägar. Därför vill jag 
uppmana er alla att ta det extra lugnt när ni är 
ute efter vägarna, i synnerhet vid grynings- och 
skymningstid. Det finns en anledning till att 
vissa sträckor har varningsskyltar för vilt.  
Viltet väljer ofta att ta sig ut på vägarna på 
samma ställen. Det finns därför anledning att 
hålla utkik efter viltvarningar och lätta lite på 
gasen i de områdena.

Polispatrullerna fortsätter att upprätta trafik-
kontroller på olika ställen i kommunen.Sedan 
förra numret av 0222:an misstänks 4 st för 
rattfylleri, 3 st trafikbrott är rapporterade, 3 
st narkotikabrott rapporterade, 2 st brott mot 
knivlagen, 1 stöld genom inbrott i bil.

Antalet skadegörelser har tyvärr ökat i antal.
Glädjande är att vi inte konstaterat några  
inbrottsstölder i bostad eller fritidsfastighet.

Men vi går nu in i den tid där flest inbrottsstöl-
der i fritidsfastigheter tyvärr brukar inträffa. 
Därför kommer här lite tips på vad du som 
ägare till en fritidsfastighet kan tänka på:

- Förvara inte värdesaker i fritidshuset 
som du är rädd om. Bättre att förvara dessa där 
du bor permanent.

- Se till att märka upp dina saker, gärna 
på ett sätt som gör att du vet att de är dina om 
de försvinner. Det vill säga att du märker alla 
dina saker på samma sätt genom inristning, 
färg mm. Försvåra för ev objudna gäster så att 
det blir svårare att avyttra dina ägodelar. 

- Har du permanent boende grannar 
i området, tala om för dem att din fastighet 
stängs för vintern och be dem hålla lite koll. 
Lämna ut dina kontaktuppgifter så att grannen 
kan kontakta dig om något händer.

- Rejäla lås på hus och bodar.
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B
IBLIO

TEKET
Evenemang
Sagostund på Stacken
Tisdag 7/11 kl. 14:00 
”Flera språk” med Isabelle
Sång- och sagostund på 
biblioteket

Allas barnbarn har startat med sagoberät-
tare inom förskolan. Vill du också berätta 
eller veta mer? Kontakta Isabelle Bede 
0222-451 57.

Barn (1-4 år) inom förskolorna i Skinn-
skatteberg har fått boken ”Kanel och 
Kanin och alla känslorna” av Ulf Stark och 
Charlotte Ramel 
av biblioteket.
Förskolorna 
och biblioteket 
samarbetar utifrån 
boken på olika sätt 
genom samtal och 
sagoberättande.
Under hösten 
gästar Kanel (alias 
Isabelle) och Kanin de förskolor som 
önskar. 

Författarbesök
Onsdag 1/11 kl. 18:00
Sven-Olov Karlsson
samtalar om sin nya bok ”Brandvakten” 
om den stora skogsbranden 2014. 
Vi bjuder på fika.

Föreläsning
Onsdag 22/11 kl. 18:00
Jan Pettersson - ”Europa bakom 
murar”
Jan är lärare, journalist och författare, 
specialiserad på freds- och konfliktfrågor. 
Han har genomfört reportageresor till 
Nordirland, Sydafrika, Palestina, Cypern, 
Indien, Sri Lanka, Egypten och under se-
nare år till EU:s yttre gränser vid Ungern 
och Grekland.
Vi bjuder på fika.

Våra ordinarie öppettider

Måndag 12:00-18:00
Tisdag  12:00-18:00
Onsdag 12:00-18:00
Torsdag 12:00-18:00
Fredag  10:00-15:00
Lördag  10:00-14:00
Välkommen in
önskar vi i personalen!

Det händer i november B
IBLIO

TEKET

Välkommen på en

Sång och sagostund 
med Jessica & Marie 

För barn 3-6 år och deras föräldrar.
Vi sjunger sånger och berättar en saga 

med teckenstöd

Lördag den 25 november kl 11.00 
Skinnskattebergs bibliotek 

Fri entré!

Arr: Skinnskattebergs bibliotek
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     Skinnskatteberg 
PRO – Aktiviteter i november 2017 
Bingo i PRO-Lokalen
kl. 16.00 – 17.30. 1/11, 15/11, 29/11
 
Bridge i PRO-Lokalen
Kl. 11.00 – 15.00. 1/11, 8/11, 15/11, 22/11, 29/11
 
Bowling i Lurbohallen
Kl. 10.00 – 13.00. 2/11, 9/11, 16/11, 23/11, 30/11
 
Gymnastik i PRO-Lokalen
Kl. 13.00 – 14.00. 6/11, 13/11, 20/11, 27/11
 
Handarbetsträff i PRO-Lokalen
Kl. 14.00 – 16.00. 7/11, 14/11, 28/11
 
Studiecirkel Värmland i PRO-Lokalen
Kl. 14.00 – 16.00. 9/11. 16/11, 30/11
 
Ut och Gå träffpunkt COOP
Kl. 09.00 – 10.00. 1/11, 8/11, 15/11, 22/11, 29/11
 
Kvartalsmötesmöte i Hemgårdens  
samlingssal , budget 2018, Underhållning
Tisdagen 21/11 Kl. 14.00 – 17.00
 
Bowlingkväll i Lurbohallen 
Fredagen 24/11. Kl. 17.00

Gattjärnsvägen 2, Skinnskatteberg 
0222-100 90  www.ssolskydd.se

VI LEVERERAR SKUGGA!
Markiser, persienner,  

rullgardiner, solskyddsfilm

Skinnskatteberg
Solskydd

Info@ssolskydd.se

 Darya &  
  Månskens- 

orkestern
Lördag 11 november kl. 16.00

Kulturhuset Folkets Park Köping
Pris: Vuxna 100 kr. Ungdom t.o.m 19 år 50 kr.

Biljetter: Köpings Turistbyrå 0221-256 55

Medarr:

Arr: Köpings kommun i samarbete med Västmanlandsmusiken

Mielipiteesi on tärkeä!
Tavataan:

Din åsikt är viktig!
Vi ses på:

RÖDA KORSET SKINNSKATTEBERG
SKINNSKATTEBERGIN PUNAINEN RISTI

Torsdag 16/11 kl.14:00-15:30
Torstai 16/11 klo. 14:00-15:30

Elina Kallio
Samordnare finskt förvaltningsområde
Suomen kielen hallintoalueen koordinoija

Kulturriket i Bergslagen

Ny verkstadsadress: Riddarhyttevägen 5, Skinnskatteberg. 
Kontakt: 070-286 49 76, prastgardensmaler@gmail.com

Rotavdrag på arbetskostnader

För all ert målnings och  
tapetseringsarbete!  

Cornelis van Loenhout
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Tillsammans kan vi skapa 
ett bättre Skinnskatteberg! 

 
 

Vi vill jobba för en kommun där alla 
kommundelar och alla invånare har lika 

stort värde. Vi tror på samverkan för 
bästa möjliga resultat. 

 
 

VÄLKOMMEN 
 till Liberalernas möte den 

 

6 november, kl. 19.00,                       
på St Davidsgården! 

             

 
 

”Det handlar om att ge vuxna friheten att försörja sig 
själva. Det handlar om att ge barnen friheten att 

lyckas i skolan. Det handlar om att ge alla 
människor, oavsett varifrån de kommer, 

möjligheterna att ta sig dit de vill. Frihet måste 
försvaras.” – Jan Björklund, 2017 

 

Vi har alltid öppna möten. Kom och 
berätta hur Du vill utveckla 

Skinnskatteberg. Ju fler vi är som vill 
påverka, desto bättre blir det! 

 
Har Du några funderingar, kontakta gärna någon av oss 

E-post: carina.sandor@liberalerna.se  
Tel: 0222-451 93 

tobias.jarstorp@gmail.com 
vanja.leneklint@tele2.se 

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      

Socialdemokraterna  
Skinnskattebergs Arbetarekommun

Varmt välkomna till alla er som valt 
att bli medlemmar hittills under året.
Vi har plats för fler!

Vill du vara med att påverka internt i partiet och/ 
eller kommunens framtid via  
Socialdemokraterna?

Ju fler vi blir desto rikare blir vi på erfarenheter.

Du väljer naturligtvis själv hur mycket du vill 
engagera dig.

Vill du veta mer kan du kontakta: 
 
Lena Loven Rolén, gruppledare  
070-7287238,  
loven.rolen@telia.com  
 
Aneth Arvidsson, ordförande  
076-8153366,  
aneth_arvidsson@hotmail.com  

Vill du få fakta vad Socialdemokraterna står 
för så gå in på www.socialdemokraterna.se 
Du kan också besöka vår lokala sida 
www.skinnskatteberg.socialdemokraterna.se 

Notera gärna i din almanacka 
 

- 4/12 kl. 18,30 Grötkväll  
i Riddarhyttan 

- 7/12 kl. 18,30 Grötkväll  
i Skinnskatteberg 

 
Mer information kommer.

6 november 
Extra insatt medlemsmöte  

Hemgårdens samlingslokal:
Budget 2018 samt fortsatta  

diskussioner angående valprogram.
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Blå salen, Skogsmästarskolan, 
Fredag 1/12 kl.19.00 
Kalle Haglund med ockulta föreställningar
I Kalle Haglunds värld samsas ett humoristiskt 
vemod med en analyserande filosofi. Vardagliga
betraktelser vävs ihop med stora livsfrågor.
Kalle Haglund är en mix av komik, poesi, musik och 
författarkonst. Info 070-3073638.
Biljettpris: 100 kr (biljetter säljs i samband med  
föreställningen). Varmt välkomna!
Arr: Skinnskattebergs teaterförening med stöd av  
Ett kulturliv för alla-teater. 

Våra öppettider är:  
Lördagar och söndagar 10.00-16.00 

Skolloven 10.00-16.00 
i mån av snö. 

 
Övrig tid finns möjlighet att hyra backen för  

750 kr/gång.

Vi lånar ut begagnad utrustning.  
Värmestuga och grillplats finns.

För mer uppgifter om snödjup m.m. ring:  
070-651 85 38.  
 
Webbplats: www.riddarhyttan.nu/skila.  
Vi finns på Facebook, sök efter Källfallsliften

Priser:
Liftkort/dag  50kr
Säsongskort  300kr
Medlemsavgift/år 50kr/pers.

Vi tar nu emot betalning via Swish
070-651 85 38

Klockarbergsskolan sjukanmälan/  
Klockarbergsskolan sairastumisilmoitus 
0222-515800
 
Finskt förvaltningsområde/    
Suomen kielen hallintoalue 
0222-515552

Klockarbergsgården
Avd.1/Os. 1  0222-515558
Avd.2/Os. 2  0222-515562
Avd.3/Os. 3  0222-515518

Hemgården 
Granen 0222-515535
Furan  0222-515536
Viljan  0222-515549

Bibliotek/Kirjasto  
0222-515600
 
Kundtjänst/Asiakaspalvelu  
0222-515555 
 
Socialtjänsten/Sosiaalipalvelu 
0222-515750 

Nytt nummer! 
Uudet numerot! 

Växeln
0222-515500 

Receptionen  
0222-515550

Kunnan Vaihde 
0222-515500 

Vastaanotto  
0222-515550

Kunnan 

Kulturriket i Bergslagen
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Upplysningar om möten:
Fredrik Skog: 070 - 321 86 72
Christine Bagger:  070 - 237 02 90
e-post: vansterpartiet.skbg.@gmail.com

Skinnskatteberg

Vänsterpartiet är ett feministiskt och 
grönt socialistiskt parti. 

Kom med i vår gemenskap och 
påverka politiken i kommunen. 

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

Värmepumpar &  
Elinstallationer

070-617 48 59 • www.kjellins.se

Mineralsamling.
 
Vi vill överta och bevara en mineralsamling som en av 
våra medlemmar hyser i sitt hem.
Den är omfattande, ca 1400 enheter och värdefull och 
innehåller många lokala fynd. Vår strävan är att flytta 
den till en lokal  där den kan visas upp för allmänheten.
För att förvärva samlingen krävs kapital. Vi är en ideell 
förening så vi behöver hjälp. Därför har vi nu startat en 
insamling för att möjliggöra förvärv och flyttning.
Vi tar tacksamt emot bidrag, stora som små.

Konto  Handelsbanken  6545 484575171

Vänligen
 Föreningen Geocentrums Vänner i Riddarhyttan.
 
www.geoparkriddarhyttan.se
 
 Information: Marléne Carlsson 073 6652080
                       Ingrid Grusell      0222-10626

VISSTE DU ATT...
Gemensamt för de nationella minoriteterna är att de bor i Sverige sedan en 
lång tid tillbaka. De nationella minoriteternas kulturer är en levande del av 
det svenska samhället och en del av vårt gemensamma kulturarv. Att få tala 
och värna sitt eget språk är inget privilegium för de nationella minoriteterna, 
det är en rättighet.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) innehåller 
bestämmelser om de nationella minoriteternas rätt till information och infly-
tande samt rätten att under vissa förutsättningar få använda sitt eget språk.

Finsktförvaltningsområde



0222:an | www.skinnskatteberg.se14

Hej! 
Nu är det influensatider igen, 

ta med dig en vän och vaccinera 
er gratis* mot årets influensa.

*För en del personer är det extra viktigt med vaccinering för att undvika följdsjukdomar. 
Du som i år fyller 65 år eller är äldre, är gravid från vecka 16 eller har en viss kronisk sjukdom 

får därför din vaccinering kostnadsfritt. 

Mer information om årets influensa finns på 1177.se/influensa

 Skinnskattebergs vårdcentral
→ Onsdag 8/11   - kl. 13.00-16.00
→ Onsdag 22/11 - kl. 13.00-16.00
→ Onsdag 29/11 - kl. 13.00-16.00
→ Onsdag 6/12  - kl. 13.00-16.00

Tack! 

Stort tack till anställda, förtroendevalda och 
frivilliga som hjälpt till vid kyrkovalet.  
Tack vare er fungerade allt mycket väl. 

 
 
Gösta Gustafsson 
Ordf i valnämden. 
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Välkommen till oss i Centerpartiet! 
 

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

Tillsammans kan vi göra skillnad!
 

Bowlingkväll med förtäring
Fredag 17 november 18:30 

Pris: 75 kr 
Anmälan sker till Helena Norrby.

 
För mer info: 

Helena Norrby, 076-119 42 88, 
Ulf Kjellin, 070-617 48 59, 

Sonja Råberg, 073-710 12 36 
Mail: helena.norrby@skinnskatteberg.se

9 december

Försäljning av hantverk med mera. 

Tid:  kl. 10:00 - 14:00 
Plats:  Torget Skinnskatteberg

Julmarknad

Vill du medverka på julmarknaden eller få mer information?  Kontakta Harry Palmborg. Anmäl senast den 25 november. 
Tel. 070 - 492 53 02 eller harry.palmborg@gmail.com

Tycker du om teater? 
Tycker du om dans?  
Tycker du det är viktigt 
att vi i Skinnskatteberg 
kan se föreställningar 
från både när och 
fjärran?

Det tycker vi. Men vi 
behöver din hjälp!

Vi bjuder in till ett Öppet möte på Korpen 
onsdagen den 8/11 kl.19:00.
Mötet handlar om framtiden för 
Skinnskattebergs teaterförening.

Vi hoppas du har möjlighet att komma.
Vänliga hälsningar
Styrelsen för Skinnskattebergs Teaterförening 
gm Anders Olsson 070-6518534
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Aktuellt i November 2017 
Ibland så kommer sorgen. 
En ovälkommen gäst. 
Men det är ju om natten 
som stjärnorna syns bäst. 
 
I mörkret ser man ljuset. 
Kanhända är det så 
att svårigheter är något 
värdefullt ändå. 
 
Var inte rädd för mörkret. 
Det kanske vill dig väl. 
Och sorgen den kan vara 
till nytta för din själ. 
 
Vad inte du begriper 
kan sin förklaring få. 
Men svar på dina frågor 
kan du få vänta på. 
  - ”Var inte rädd” av 
   Bernt Bergström 

AUKTION  
 

Heds kyrkliga syförening har 
auktion i  Hedgården den  

1 december kl.19  
Brödförsäljning börjar kl.18. 

OBS! Endast kontanter. 
Varmt välkomna! 

Efter Allhelgona stänger Gunnilbo kyrka för  
säsongen och öppnar sen igen i vår.  

Kyrkan är dock fortfarande tillgänglig för  
förrättningar under vinterhalvåret. 

Framöver 

Under början av nästa år kommer  
renovering av gravkoren på  

Skinnskattebergs kyrkogård att dra 
igång. 

Så småningom kommer även gravkoret i 
Gunnilbo få sig en uppfräschning.  

Välkommen att tända gravljus vid gravar 
och minneslundar. 

Marschaller används ej på kyrkogården.  
De sotar, stänker och orsakar övertändning. 

Framför allt, visa respekt för platsen och 
alla de människor som vilar här. 

Öppna kyrkor den 3 november 

Kl.13-17 Med ljus och kaffe 

Stacken familjecentral Tisdagar, torsdagar 9.30—16.00 

2/11—afternoon tea, 23/11—familjerådgivning kl.17, 28/11—polis Eva Lindberg besöker Stacken  
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Mässor och gudstjänster 
Lö 4/11 kl.11 Minnesgudstjänst i Heds kyrka.  
Lö 4/11 kl.15 Minnesgudstjänst i Gunnilbo kyrka 
Lö 4/11 kl.18 Minnesgudstjänst i Skinnskattebergs kyrka 
Sö 12/11 kl.11 Mässa i Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé 
Sö 12/11 kl.14 Finsk gudstjänst i S:t Davidsgården. Paula Hagel 
Sö 19/11 kl.11 Mässa i Skinnskattebergs kyrka. Heléne Leijon 
Sö 26/11 kl.11 Mässa i Skinnskattebergs kyrka. Heléne Leijon 
Konserter och övrig verksamhet 
On 1/11 kl.19 Kyrkofullmäktige i S:t Davidsgården 
Fr 3/11 kl.10 Babypaket i S:t Davidsgården 
Fr 3/11 kl.13-17  Öppna kyrkor med kaffe och ljus 
Må 6/11 kl.17 Skinnskattebergs syförening träffas i S:t Davidsgården 
Ti 7/11 kl.18 Läsecirkel i S:t Davidsgården 
On 8/11 kl.13 Korsdrag i S:t Davidsgården. Kontraktsprost Kenth Johansson  
   och kontraktsadjunkt Bodil Engström. Kaffe, andakt och lotteri 
On 8/11 kl.13.30 Herrklubben träffas på Hemgården 
On 8/11 kl.18 Samtalskväll i Hedgården 
Lö 11/11 kl.13-17 Konfirmander träffas i S:t Davidsgården 
Må 13/11 kl.14 Heds syförening träffas i Hedgården 
Ti 14/11 kl.18 Läsecirkel i S:t Davidsgården.  
Fr 17/11 kl.10 Babypaket i S:t Davidsgården 
Ti 21/11 kl.18 Läsecirkel i S:t Davidsgården 
On 22/11 kl.10 Kyrkträff på Hemgården. Barbro Wahlberg 
On 22/11 kl.13 Korsdrag i S:t Davidsgården, sista för säsongen.  
   Bengt Kyllinge underhåller! Kaffe, andakt och lotteri 
Må 27/11 kl.14 Heds syförening träffas i Hedgården 
On 29/11 kl.13.30 Herrklubben träffas på Hemgården 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

skinnskatteberg.forsamling@svenskakyrkan.se 
Pastors exp. öppen tisdag, onsdag, 
och torsdag kl 10 – 12    0222 -336 36 
Kyrkoherde Marie Blommé    0222 -336 30 
Komminister Heléne Leijon  070-875 72 87 
Diakon Irene Josefsson   0222 -336 35 
Kyrkogårdsärenden Michael Thorén 0222 -336 32 
svenskakyrkan.se/skinnskatteberg 
Vi finns på facebook. 

 
Mer om liv och tro 
och söndaens text 

kl.12.30 varje söndag 
 i oktober efter  

kyrkkaffet i 
Skinnskattebergs 

kyrka 

 
 

Svenska kyrkans kalendarium  november 2017 

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

Heléne Leijon & Marie Blommé 
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November

Dagsaktuell information finns på: www.skinnskatteberg.se och www.kulturhusetkorpen.se 

Söndag 5 november 18.00   
Film se www.kulturhusetkorpen.se
 
Onsdag 8 november 19.30   
Film se www.kulturhusetkorpen.se
 
Söndag 12 november 18.00   
Film se www.kulturhusetkorpen.se
 
Lördag 18 november 19.00
Mordängeln, digitalopera från The Met 
Nyskriven opera beställd av Thomas Adès för Met och 
baserad på Luis Buñuels surrealistiska filmklassiker 
Mordängeln (El ángel exterminador, 1962). Operan är 
regisserad av librettisten Tom Cairns.

I ensemblen ser vi bland annat Audrey Luna som Leticia 
Maynar, Amanda Echalaz som Lucia de Nobile, Sally 
Matthews som Silvia de Ávila och Sophie Bevan som 
Beatriz. Mordängeln är en sambeställning och 
samproduktion mellan Metropolitan-operan, Royal Opera 
House, Kungliga teatern i Köpenhamn och Salzburgfes-
tivalen, där uppsättningen hade urpremiär 2016. Entré 
200 kr

Arr: Skinnskattebergs kammarmusikförening med stöd 
av Skinnskattebergs kommun, Västmanlandsmusiken, 
Statens kulturråd och Systemair.

Söndag 19 november 18.00   
Film se www.kulturhusetkorpen.se

Torsdag 23 november 18.00-20.00
Dialogmöte om framtidens kultur
En ny kulturplan för Region Västmanland ska göras för 
år 2019-2022. Här är tillfället att direkt kunna påverka 
hur kulturen ska utvecklas i kommunen och länet de 
kommande åren. Allas röster är viktiga! Hur vill du delta? 
Hur vill du bidra? Välkommen att tala om vad du tycker 
och ta vara på möjligheten att påverka utformningen av 
kulturen i vår kommun och vår region. Representanter 
som lyssnar finns med från landstinget och kommunen. 
Vi hoppas få höra många röster från föreningar, 
kulturutövare, kulturkonsumenter, ja alla som har minsta 

intresse för kultur. Ett speciellt varmt välkommen riktar vi 
till kommunens ungdomar!  Vi bjuder på fika under kvällen. 
För att kunna planera för fika och diskussionsgrupper vill 
vi väldigt gärna få en anmälan från dig via e-post senast 
måndag 20 november till: 
staffan.bergman@skinnskatteberg.se 
Men du är välkommen även om du inte mailar förstås! 
Frågor? Maila eller ring Staffan Bergman, 0222/451 97.

Arr: Skinnskattebergs kommun i samarbete med Region 
Västmanland.

Lördag 25 november 16.00
KAMUS String Quartet 
Den dynamiska och unga stråkkvartetten Kamus String 
Quartet såg dagen ljus på Sibeliusakademin i Helsingfors 
år 2002. De vann tidigt 3:e pris i Kuhmos internationella 
kammarmusiktävling och ett första pris i Erkki Melartin-
tävlingen samma år. Därefter fick de vara deltagare i 
ECMA, European Chamber Music Academy, först som 
gäst och sedan som officell ensemble. De har spelat i Lon-
don, Wien och Berlin och vid många festivaler i Norden 
och de har samarbetat med ett flertal finska kompositörer 
och framfört och spelat in för Finska Radion YLE. De har 
också en egen konsertserie Teema@Helsinki, med musik i 
lite ovanliga lokaler i Helsingfors och har spelat hos Peeka 
Kuusisto på Our Festival.

Deras två senaste skivor är dels en cd med musik av 
Seppo Pohjola, vilken vann pris som bästa klassiska 
inspelning 2010, och den andra är en cd med musik runt 
Sibelius ”Voces Intimae”.

Medverkande: Terhi Paldanius och Jukka Untamala, violin, 
Jussi Tuhkanen, viola, Petja Kainulainen, violoncell

Arr: Skinnskattebergs kammarmusikförening med stöd 
av Skinnskattebergs kommun Finskt förvaltningsområde, 
Västmanlandsmusiken, Statens kulturråd och Systemair.

Söndag 26 november 18.00   
Film se www.kulturhusetkorpen.se

 

Vad händer på Kulturhuset Korpen i november?
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Underlag för Upplev Skinnskatteberg 
2018

Kriterier på bilder: Kriterier på text:
• Minst 1 bild måste bifogas (högst 3st) 
• Bilden/bilderna måste minst vara 

1000pixlar i upplösning (Vilket innebär 
att din kamera måste ta bilder i minst 1 
megapixel)

• Genom att du skickar in bilden ger du 
ditt samtycke till att Skinnskattebergs 
kommun fritt får använda bilden i den 
tryckta- och digitala upplagan av tid-
ningen, samt även på kommunens 
webbplats. 

• Texten måste vara skriven ur ett tredje-
persons perspektiv inte ur ett ”vi”  
perspektiv.  
Exempelvis: Skinnskattebergs  
kommun ligger beläget...)

• Texten måste beskriva verksamheten 
och vad besökaren kan få ut av ett 
besök.

• Texten måste innehålla: 
 Besöksadress 
 Aktuella kontaktuppgifter 
 Öppettider

För att få till en så bra tidning som möjligt med korrekt information så behöver vi hjälp med underlaget av 
er som är intresserade av att medverka i tidningen. Vi vill såklart att läsaren ska få hela bilden av vad just 
ni har att erbjuda dem.  
Nedanstående kriterier måste därför uppfyllas för att kunna medverka i besökstidningen Upplev  
Skinnskatteberg.

Vid eventuella frågor eller mer information 
kontakta redaktionen: upplev@skinnskatteberg.se

Underlaget måste skickas in till redaktionen senast 1 januari 2018

Finn formuläret online på: www.skinnskatteberg.se 
 eller använd formuläret på nästa sida och posta det till:  

Skinnskattebergs kommun,Therese Kihlander, Kyrkvägen 7, 739 22 Skinnskatteberg

Tack för din medverkan!
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Formulär för Upplev Skinnskatteberg 
2018

Namn på verksamhet samt besöksadress:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Information om verksamhet (texten måste vara skriven ur ett tredjepersons perspektiv perspektiv): 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Öppettider: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Kontaktinformation: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Övrigt: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Skicka in det ifyllda formuläret till:  
Skinnskattebergs kommun,Therese Kihlander, Kyrkvägen 7, 739 22 Skinnskatteberg

Glöm EJ att skicka in minst 1st bild (1000pixlar) på mail!


