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Sök stipendium
Läs mer på sid. 7

Ur detta nummer: 
* Lediga lägenheter sid. 5 
* Företagsmässa  sid. 5 
* Kontaktpersoner sökes sid. 6 
* Familjedag   sid. 8 
* Boktips från biblioteket sid. 9 
* Evenemang på Korpen sid. 10 
* Leaderträff  sid. 11 
* Starta eget?  sid. 13

Friidrotts-
satsning i 
Skinnskatteberg
Inbjudan till startskotts-möte, sid 7

Höstlov!
Stures höstlovsprogram, sid 12

Kommunstyrelsen 
sammanträder

Tisdagen den 7 oktober kl. 8.30 
samt 

Tisdagen den 28 oktober kl. 13.00

Ärenden publiceras på  
www.skinnskatteberg.se  

ca 1 vecka innan sammanträdet.

Allmänheten är välkommen som vanligt!

Mer info, program mm: www.skinnskatteberg.se eller 0222-450 45

Tillsammans för Världens barn
Fredagen den 10 och lördagen den 11 oktober samlar 
man i hela Sverige in pengar till Världens barn.

I Skinnskatteberg finns IOGT-NTO och Röda Korset 
ute med bössor. Vi kommer som vanligt att stå utanför 
mataffärerna.

HJÄLP OSS ATT HJÄLPA!
Om du vill hjälpa oss att samla in pengar, kan du  
ringa Vanja Leneklint, 416 72. Ju fler som hjälper  
till, ju längre kan vi stå med våra bössor och ju mer  
pengar får vi ihop.
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0222:ans redaktion:

Redaktör: Marie Wennerström

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

Skolans matsedel vecka 40-44

Vecka 40 29/9-3/10
Måndag:  Stekt korv, stuvade morötter & potatis.
Tisdag:  Kebabspett med sås & ris.
Onsdag:  Fisk gratäng. (skagen)
Torsdag:  Köttfärssoppa & fläskpannkaka.
Fredag:  Lasagne med råkost.

Vecka 41 6/10-10/10
Måndag:  Prinskorv potatismos & grillgurka.
Tisdag:  Schweizare sås grönsaker & potatis
Onsdag:  Fisk panett stuvad spenat & potatis.
Torsdag:  Kyckling drum stick currysås & ris.
Fredag:  Köttfärs gratäng.

Vecka 42 13/10-17/10
Måndag:  Kassler sås & ris.
Tisdag:  Pannbiff med lök sås & potatis.
Onsdag:  Fisk gratäng. (tomat)
Torsdag: Broccolisoppa & pannkaka.
Fredag:  Biff stroganoff & ris.

Vecka 43 20/10-24/10
Måndag:  Kycklingpanna & gurka.
Tisdag:  Kåldolmar sås grönsaker & potatis.
Onsdag:  Citronetter kall sås & potatis.
Torsdag:  Snitzel beasås & Rösti.
Fredag:  Tacos med tillbehör.

Vecka 44
Höstlov.

Nästa manusstopp:  Den 13 oktober
Utgivningsdatum:  Den 31 oktober

NYTT: Nationell portal för krisinformation 
Information om hur beredskapen ser ut i Sverige 
- före, under och efter en kris 
www.krisinformation.se

Framtiden och historien

Det är spännande att titta bakåt. Inför detta numret av 
0222:an tittade redaktionsrådet igenom några num-
mer från 1984. Oj, vad roligt. Det var inbjudan till ”En 
Stenrik dag” och resultat från kommundelskampen 
med flera tusen deltagare (!) och gratis filmvisning på 
biblioteket. Var du med på dessa aktiviteter? Skriv och 
berätta! Det var förstås även en massa fakta också - hur  
socialtjänsten fungerar, vad som sköts på tekniska 
förvaltningen, konsumentvägledarens spalt och mycket 
mer. Det är intressant att jämföra med hur vi har det 
idag!

Det är spännande att titta framåt också... För några 
dagar sedan spekulerades det vilt om huruvida hela 
jordklotet skulle slukas av ett ”svart hål”. Vi fantiserade 
om hur folk skulle bete sig. Om man skulle försöka fly 
undan och om man faktiskt skulle gå till jobbet... Hur 
länge skulle maten räcka? Bensin? Hur lång tid skulle 
det ta innan allt var borta...Var det Hawaii som skulle 
slukas allra sist? Hur många skulle försöka ta sig dit 
och hur skulle alla få plats...

Hugaligen - vi får hoppas att de vet vad de håller på 
med därnere i Schweiz. Det är tillräckligt spännande 
med miljöhot och ekonomiska kriser.

Glöm inte att skicka in din berättelse från året 1984. 
Vad kommer du ihåg? Skriv och berätta - dela med dig 
till 0222:ans läsare. Vi tar med så mycket vi kan - börja 
skicka redan nu! Redaktionsrådet kommer att avgöra 
vad som ska publiceras. Vi ser väldigt mycket fram 
emot era bidrag!

/Redaktören

Gordons 
webbtips
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Aktivitetskalender  

Oktober
1 Till 12 oktober. Elever från Nigeria. Grafikrummet   
 - Galleri Astley. Kunle Adeyemi och hans elever från  
 Yaba Tech College, Lagos, Nigeria 
1 Aerobics  i Gymnastiksalen varje onsdag 19-20 
1  Föräldracafé på Stacken kl. 19-21. Här kan du   
 komma och fika och umgås med andra småbarns- 
 föräldrar.
1  Visning av Gunnilbo kyrka kl. 19.00. Stiftsantikvarie  
 Rolf Hammarsköld guidar och berättar.  
2  Kafé i Skinnskattebergs Filadelfia kl 14. Smyrnaför-  
 sam lingen Fagersta, Brinellvägen 15
2  IOGT-NTO föreningsmöte. Möte på Skolvägen 8.   
 klockan 19:00. Info ordf. 140 24 
3  Ungdomsmässa med aktiviteter inom-och utomhus.  
 Tävlingar och artister. Mer information på  
 www.skinnskatteberg.se eller tfn. 0222-450 45 
4  Fotbollsmatch 15.00. SSK - IK Franke 
5  Naturvårdsdag. LONA-dagen på Klockarberget kl.   
 11.00-13.30. Aktiviteter för hela familjen. Inleds med  
 friluftsgudstjänst. 
5  Line-dance, söndagar mellan kl 19-21 i Finska  
 föreningens lokal.  
6 Gympa i Gymnastiksalen 19-20
7  Kommunstyrelsen sammanträder i Kommunhuset   
 kl. 8.30 Se sid 1
7  Quiltkurs. Irja kommer och lär ut Quiltning. Hälsa   
 och Flärd, Centralvägen 5. 
7  JUNIS - sånglekar för barn från 5 år. Tisdagar kl     
 17-18 Skolvägen 8 Info Eva Teljebäck 070-6684790  
7  JUNIS -skapis/moviekids för barn från 7 år (åk1)   
 Tisdagar kl 18.30–20.00 Skolvägen 8. Info Eva   
 Teljebäck 070-6684790  
7  Cafékväll och månadsmöte i Bysala Hembygdsför  
 ening. Bybor, sommargäster och medlemmar - ALLA  
 VARMT VÄLKOMNA! 
8  Korsdrag kl 13.00. ”Möt Marie Blommé”! Vår nya   
 pastorsadjunkt presenterar sig. Man får komma som   
 man är, ta en kopp kaffe och njuta i trevligt umgänge  
 i någon timme. S:t Davidsgården i Skinnskatteberg  
8 Aerobics  i Gymnastiksalen 19-20 
9  Församlingsafton. ”Att leva tillsammans i en värld   
 med HIV/aids” S:t Davidsgården i Skinnskatteberg   
 kl.19  Läs mer på sid 16.
10  Bössinsamling till Världens barn utanför affärerna   
 För insamlingen står IOGT-NTO och RödaKorset 
10  Konsert på Kulturhuset Korpen kl 19.00 med  
 cellisten Matthew Barley. Läs mer på sid 10
13 Gympa i Gymnastiksalen 19-20

14  Quiltkurs. Irja lär ut Quiltning på Hälsa och Flärd
14  JUNIS -skapis/moviekids för barn från 7 år (åk1)   
 Tisdagar klockan 18.30–20.00 Skolvägen 8  
15  ”2 x Varg”. Kulturhuset Korpen kl 18.00.   
 Bert-Åke Varg och Pontus Varg med showen  
 ”2 x Varg”. Läs mer på sid 10
15  Aerobics  i Gymnastiksalen 19-20 
15 Folkpartiet liberalerna har månadsmöte i St Davids-  
 gården kl 19. Bl a kommer kommunens budget för   
 2009 att diskuteras. Du som är intresserad av vår   
 kommuns framtid,är välkommen att delta! 
15  Möte om nystart för Friidrott i Fagerstahallen kl   
 19.00. Läs mer på sid 7 
16  Kafé i Skinnskattebergs Filadelfia kl. 14.00. Smyrna  
 församlingen Fagersta Brinellvägen 15 
16  Budgetmöte. Socialdemokraterna i Skinnskatteberg   
 inbjuder till medlemsmöte: budgetmöte - 2009   
 Bowlinghallen kl. 18.30
18  Höstknytis i Bysala. Packa matkorgen och kom   
 på höstknytis i Bysala Hembygdsgård! Anmäl gärna   
 till Bengt, 0222-330 47 eller till Kristina 0222-330   
 21, senast 17/10. VARMT VÄLKOMNA! 
19  Naturpromenad med Naturskyddsföreningen till   
 stugan vid Kupolkällan, vid Råmyran. Samling   
 vid Centralskolans parkering kl. 10.30 eller 10.45 vid  
 korsningen 68.an och vägen till Övre Källfallet. Tag  
 med eget fika. Frågor: Ring Elisabet Skog 132 44  
 eller Leif Johansson 109 71. Välkommen!  
19  till den 16 november. Konstutställning. Niklas An  
 derberg - Grafik. Grafikrummet - Galleri Astley
20 Gympa i Gymnastiksalen 19-20
20 Öppet möte om Främlingsfientlighet och rasism.   
 Allaktivitetshuset Sture kl. 18.30. Se annons sid. 12
21  JUNIS - sånglekar för barn från 5 år. Skolvägen 8 kl   
 17:00-18:00. Info Eva Teljebäck 070-6684790  
21  JUNIS -skapis/moviekids för barn från 7 år (åk1)    
 Skolvägen 8 18.30–20.00. Info Eva T. 070-6684790  
22 Aerobics  i Gymnastiksalen 19-20 
22  Alliansen, dvs centern, folkpartiet, kristdemokraterna  
 och moderaterna, har måndsmöte i St Davidsgården  
 kl 18.30.  
23  Konsert med Nordic Voices vokalensemble. Kultur  
 huset Korpen kl 19.00. Se annons på sid 10  
26  Höstkonsert i Heds kyrka med Meta Roos trio. 
27 Gympa i Gymnastiksalen 19-20
28  Kommunstyrelsen sammanträder, Kommunhuset kl.  
 13.00. Se sid 1
29 Aerobics  i Gymnastiksalen 19-20 
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• Planering för ombyggnad av Centralskolan 
invändigt pågår. Ombyggnad och renovering av de-
lar av lokalerna ska upphandlas för att pågå under 
första halvåret av 2009. Bl.a. byggs en av slöjdsa-
larna om till fritids, personalutrymmen byggs om 
och de mesta av undervisningslokalerna byggs om 
och fräschas upp. Ett mindre kök för cafeteria kom-
mer att byggas vid matsalen. Planer finns också på 
att glasa in entrén och handikappanpassa den.

• Under hösten förses skolgårdarna runt Cen-
tralskolan med ny utrustning, mera växtlighet mm.  
Området där ”Tummen” stod snyggas upp. Två st 
väderskydd ska placeras vid bussangöringen. Även 
aktiva föräldrar kommer att bidra till förbättringar.

• Under hösten pågår planering och förbere-
delser för ombyggnation av avdelningarna Furan 
och Granen på Hemgården (äldreomsorg). 36 bo-
stadsrum/platser minskas till 24. De nya bostäderna 
blir större och får stora anpassade våtutrymmen. 

Källsortera ditt bioavfall för miljön
Källsortera dina matrester. Avfal-
let kommer till nytta och blir både 
fordonsbränsle och biogödsel till 
lantbruket.

Det matavfall du sorterar ut rötas till biogas 
som sedan kan användas som fordonsbränsle. 
Rötresten blir biogödsel som används på 
åkermark. För att kunna använda avfallet 
på det sättet  är det viktigt att det sorteras 
på rätt sätt. 

Matavfall i påsen
Det är bara biologiskt nedbrytbart avfall 
som får läggas i påsen :

Låt påsen stå i trådställningen
För att påsen ska fungera som det är tänkt, 
måste påsställningen användas. Ställningen 
hjälper till så att avfallet blir ventilerat. Om 
lufttillförseln hindras ökar risken för dålig 
lukt och papperspåsen kan gå sönder. 

Vik ihop påsen ordentligt
Fyll bara påsen till tre fjärdedelar och vik 
ihop den ordentligt innan den försiktigt 
läggs i sopkärlet. Då behöver det inte bli 
kladd i kärlet.

Nya påsar
Du får bara använda de speciella papperspå-
sar som kommunen delar ut. Papperspåsar 
hämtar du på kommunkontoret, biblioteket, 
ICA, COOP Konsum i Skinnskatteberg, 
Handlarn i Riddarhyttan, Preem i Berns-
hammar, Barnstugan i Färna, Galleri Astley i 
Uttersberg samt Heds skola.

Har du frågor? 
Kontakta Skinnskattebergs kommun, Miljö-
enheten på tfn 0222-451 09.

Matrester tillagade eller råa av kött, fisk, ��
grönsaker, frukt, ägg, mjölk, mjöl, ris och 
pasta.
Kött- och fiskben, fisk�� rens samt räk- och 
kräftskal
Frukt, grönsaks- och ägg�� skal
Bröd, kex, kakor, bullar, �� godis och chok-
lad
Kaffesump, kaffe- och �� tefilter
Vissna blommor/kruk�� växter
Hushållspapper/ser�� vetter

Även gemensamma utrymmen och personalutrym-
men kommer att förbättras.

• Två utredningar är aktuella: Tillgänglighets-
besiktning för våra fastigheter samt energianalys av 
kommunens fastigheter för att kunna öka energief-
fektiviteten.

• Under hösten och under delar av 2009 håller 
vi på och provpumpar en vattenbrunn i Färna för en 
kommande ny anläggning för dricksvatten till Färna 
och eventuellt även till Skinnskatteberg. Vid vat-
tenverket i Riddarhyttan pågår också arbete för att 
förbättra vattenkvalitén därifrån.

• Alla lokala trafikföreskrifter skall uppdateras 
och nya beslut om fortsatt gällande eller förändring-
ar skall beslutas. Arbete pågår under hösten och gäl-
ler tätorterna. Alla beslut (för hela landet) kommer 
i framtiden att finnas tillgängliga på en gemensam 
databas.

Aktuellt under hösten vid Teknik och service
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Tobaksfri arbetsplats 

Den första oktober 2008 träder 
kommunens övergripande tobakspolicy i 
kraft, vilket innebär att:.

·  den är kommunövergripande och omfattar alla 
individer som i någon form avlönas av kommu-
nen
·  det råder rökfri arbetstid = den tid man arbetar 
eller tar paus 
·  arbetstidslagen utgör portalparagraf
·  den gäller kommunens alla lokaler, närområde, 
bilar samt arbetskläder som tillhandahålls av 
kommunen
·  alla möten, i relation till andra, i arbetssam-
manhang är tobaks fria = Ingen ”prilla” inlagd 
eller snusdosa synlig.
·  anställda har givits och ges möjlighet att delta 
i motiverande ”sluta röka/snusa grupper” på 
arbetstid
·  informationsinsatser genomförs ang. attityder, 
värderingar och fakta om tobaksbruk
·  från och med första oktober 2008 är rökning 
endast tillåten utomhus på särskilt anvisade plat-
ser ca: 25 m från kommunens lokaler, entréer. 

Slamtömning 
i Skinnskattebergs kommun

Kampanjtömningen för Hösten pågår. Alla fastig-
hetsägare med slamtömning ombedes att se över 
sin brunn och att det är framkomligt, synligt och 
rent kring den. Tänk på att brännässlor, sly och högt 
gräs är arbetsmiljöproblem för chauffören som utför 
denna tjänst. De som har vägbom till sin fastighet 
måste ordna framkomlighet för slamsugningsbilen.

Vår entreprenör SITA Sverige AB, 
Navigatörgatan 5, 721 32 Västerås.
Tel. 021-13 61 90, Fax. 021-12 96 47, e-post 
vasteras@sita.se

Tömningar av slambrunnar utföres enlig SITA:s 
egen sammanställd schema.
Tidplanen är satt till vecka 37-47. 

Mindre förskjutning av tidschemat kan förekomma 
p.g.a väderleken. Om du inte fått tömt två veckor 
efter ovanstående tidsplan, hör av dig snarast. Ring  
021-13 61 90 och tala om att du inte fått ”Kampanj-
tömningen” utförd.

TREVLIG HÖST

SKINNSKATTEBERGS KOMMUN

Lediga lägenheter
Riddarhyttan
211001100 Västra Parkvägen 3 B 2 rok  65,7 4 104 kr   
211001100 Västra Parkvägen 3 B 2 rok  63,7 3 190 kr
   
Skinnskatteberg
115001303 Björken   1 rum 39,6 4 158 kr    
463001602 Sotvretsvägen 7  1 rok 57 3 409 kr 
122003200 Sotvretsvägen 13 2 rok  62 3 954 kr
162001500 Klockarbergsvägen 8 B 3 rok 74,5 4 489 kr 
136001600 Sotvretsvägen 19 B 2 rok 65,8 4 203 kr

Blankett för ansökan om bostad finns 
på www.skinnskatteberg.se eller 
beställs från 451 31.  
 
Övriga frågor om kommunens lägen-
heter besvaras via e-post  
birgitta.karlsson@skinnskatteberg.se 
eller tfn 0222-451 31.

BOKA IN LÖRDAGEN DEN  28 MARS REDAN NU FÖR 
DÅ ÄR DET DAGS FÖR FÖRETAGSMÄSSAN 2009 !
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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.

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

FÖRÄLDRACAFE´på Stacken
Här kan du komma och fika och umgås med 
andra småbarnsföräldrar. 
Onsdagen den 1 oktober 19.00 - 21.00
 
VÄLKOMMEN     tfn  45055

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

När mamma eller 
pappa dricker
Linusgruppen är en grupp för dig
som är barn eller tonåring och
har förälder som är beroende
av alkohol eller andra droger.

Vi startar Linusgruppen den 1 oktober 

Med Linusgruppen vill vi att du ska

• Upptäcka att du inte är ensam 
• Förstå att det inte är ditt fel när en  
   förälder missbrukar 
• Få möjlighet att visa vad du känner    
• Få kunskap om alkohol och droger 
• Bli så stark att Du kan säga NEJ! till  
   något du inte vill

Vi vill också vara en grupp som har roligt 
tillsammans. Vi tittar på film, fikar, skapar i  
olika material, m.m.                                          

Det är kostnadsfritt och man blir inte registre-
rad hos någon myndighet.

Linus är till för dig som bor i Fagersta- 
Norberg-Skinnskatteberg

Information och anmälan till:

Fagersta kommun 
Britt-Marie Nohrstedt, 0223-446 16

Norbergs kommun 
Marianne Snällman-Ulker, 0223-290 00

Skinnskattebergs kommun  
Anna Öberg, 0222-450 76

Skinnskattebergs kommun, Vård- och omsorgsutskottet

Söker Kontaktpersoner enligt LSS 
Lagen om stöd och service till vissa funktions- 
hindrade (LSS). 

Vi söker en kontaktperson till en äldre 
herre som har ett lindrigt funktionshinder. 
Vi är tacksamma om så många som möjligt visar  
intresse så att vi vid behov kan tillsätta en  
kontaktperson omgående. 

Ni som är intresserande att vara medmänniskor och 
vill vara kontaktperson till vuxna som har någon form 
av funktionshinder, är välkomna att ringa till  
Socialtjänsten i Skinnskatteberg: 

Helena Nykänen, 0222- 451 18  eller Gun-Britt  
Ericsson, 0222- 451 14 och anmäla ert intresse. 
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SKINNSKATTEBERGS KOMMUNS 

STIPENDIER
Stipendiemedel kan sökas ur nedanstående 
stiftelser

Medel ur Augusta Bäckmans sjukvårdsstif-
telse utdelas till 2 personer som vårdat någon 
sjuk eller äldre person tillhörande Gunnilbo 
församling.

Medel ur J L Eklunds stiftelse utdelas till 
personer inom Skinnskattebergs kommun för 
att öka kunskapen om jord och skog eller till 
belöning för förtjänstfullt arbete inom jord-
bruk eller skogsvård.

Medel ur Pontus Nohres stiftelse utdelas 
till elever tillhörande Skinnskattebergs och 
Gunnilbo församling som genomgår fortsatt 
skolutbildning efter den obligatoriska grund-
skolan.

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

Sista ansökningsdag är den 31 oktober 2008 
för Augusta Bäckmans sjukvårdsstiftelse, J L 
Eklunds stiftelse och Pontus Nohres stiftelse. 
För Gunnilbo Jordbruksstiftelse är sista ansök-
ningsdag den 1 december 2008.

Ansökningsblanketter kan hämtas i kommun-
husets reception eller laddas ner från kommu-
nens hemsida, www.skinnskatteberg.se.

Upplysningar lämnas av Per Åke Morberg, 
Skinnskattebergs kommun, 
0222-451 52.

Pånyttfödelse för friidrotten i 
Skinnskatteberg?
Norra Västmanland har fostrat många duktiga frii-
drottare genom åren men friidrottsverksamheten har 
legat i träda i många år. Nu ska det ändras på det.

Den 15 oktober kl 19.00  inbjudes alla intresserade i 
Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg till ett möte 
i Fagerstahallen. Förhoppningen är att mötet ska bli 

startskottet till en ny friidrottsförening.

Bakgrunden till det hela är ett projekt igångsatt av Väs-
terås Friidrottsklubb och Västmanlands Friidrottsförbund. 
Projektet, som har fått statliga medel ur det s k Idrotts-
lyftet, vill försöka få liv i friidrotten i Skinnskatteberg, 
Norberg och Fagersta. Initiativtagare och projektledare 
är Göran Kihl.  Han är själv uppvuxen i Fagersta men har 
verkat i många år som bl a barn- och ungdomstränare i 
Västerås Friidrottsklubb.

Det känns som det är rätt tid för att få  
en nystart för friidrotten här uppe nu, säger  
Göran. Intresset är större än någonsin inte minst  
hos ungdomarna. Man har fått förebilder i våra interna-
tionella stjärnor Susanna Kallur, Carolina Klüft, Christian 
Olsson, Stefan Holm och Kajsa Bergqvist.

Pojkarna har visserligen i många år kunnat söka sina 
förebilder i inte minst lagidrotterna ishockey och fotboll. 
För tjejer har det varit svårare. Där har friidrotten varit en 
banbrytare. Det finns ju inte minsta skillnad på värdering-
arna i dag när det gäller manlig eller kvinnlig friidrott och 
man tränar och tävlar gemensamt.

Göran är hoppfull när det gäller friidrotten i Skinnskat-
teberg. Här finns en tradition som bärs vidare av idrottslä-
rarna på skolan med skolmästerskap varje höst. Här finns 
också en friidrottsanläggning som är förvånansvärt väl-
skött även om det skulle behövas en allvädersbeläggning 
på banorna för att göra dem underhållsfria och okänsliga 
för väder. 

Projektet är så här långt förankrat i samtliga tre kommu-
ner. Blir det som man hoppas, en förening, talar mycket 
för att det blir en gemensam förening för de tre kommu-
nerna men med verksamhet i varje kommun. Uppslutning-
en och intresset den 15 oktober avgör frågan. 

Den som är intresserad redan nu eller har frågor kan 
vända sig till:

Göran Kihl projektansvarig 073-910 60 00  
goran.kihl@bredband.net

Tero Heikki kontakt Fagersta 070-552 28 73 
teroheikki@hotmail.com

Robert Kronlund kontakt Norberg  070-738 02 28  
kronis1@hotmail.com
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Nya krafter på Biblioteket!
Isabelle är Skinnskattebergs nya 
barn- och ungdomsbibliotekarie. 
Hon kommer närmast från Borås 
varifrån hon pendlade till Katrineholm 
där hon vikarierade som gymnasiebib-
liotekarie.

Isabelle har ingen direkt anknytning till 
just Skinnskatteberg men har släktingar 
på orter runtomkring. Konkurrensen 
om biblioteksjobben är ganska stor och 
hon känner sig nöjd över att ha hamnat 
på en liten ort. Isabelle har valt att hyra 

Isabelle-Fakta:
Ålder: 33
Familj:Sambo
Bostad: Lägenhet och torp
Det bästa jag vet: Natur
Det värsta jag vet: Missunsamhet
Favorit-konstform: Måleri
Gör helst på fritiden: Yoga
Senaste film: Arn – Riket vid  
vägens slut
Läser nu: ”Buddha i världen” av Pankaj 
Mishra och samtidigt  
”Fremtidens biblioteksbetjenning af 
børn” av Biblioteksstyrelsen
Musik: Reggae (Glesbygd´n) 
Gillar även: att fylla i enkäter…

Isabelle berättar om bilderna i sin utställning som nu pågår på Biblioteket

en lägenhet tills hon lärt känna kom-
munen bättre. Hon flyttade hit några 
dagar innan hon började på biblioteket 
och har haft tid för att komma i ord-
ning men också för att besöka årets 
upplaga av Motståndsfestivalen i Rid-
darhyttan. Isabelle tycker det var synd 
att hon inte kunde gå fler än en dag.

I arbetet vill Isabelle möta alla de som 
jobbar med barn och ungdomar,  t.ex. 
skolorna, Sture och Stacken. Hon hop-
pas att barn och ungdomar så små-

ningom ska uppfatta biblioteket som 
något mer än en plats där man kan 
låna ett fysiskt medium eller som en 
del av skolan. Biblioteket ska kunna 
vara en naturlig källa för kunskap, 
kommunikation och sökande.

Förutom att sätta sig in i arbetet 
på biblioteket planeras det nu för 
deltagandet i Ungdomsmässan den 3 
oktober då biblioteket ska ha några 
aktiviteter för besökarna. Läs mer 
om detta på nästa sida

Familjedag på Klockarberget
LONA-dagen, Den lokala naturvårdsdagen,  
arrangeras söndag 5 oktober på Klockarberget. 

Första inslag är en friluftsgudstjänst, som hålls av  
kyrkoherde Hans-Erik Johansson från lilla scen vid  
gröna fläcken. Dagen fortsätter sedan med en tips- 
promenad med livsstilsfrågor. Start från gröna fläcken.  
Ett stationssystem med olika verksamheter kommer att 
finnas, bland annat kommer den nya boulebanan att  
vara färdig för provspel.

Vid grillplatsen serveras korv med bröd och något att 
dricka. Där sker också prisutdelning för tipspromenaden. 
Det blir någon form av underhållning för barnen.

Kommunens livsstilsgrupp
Klockarberget ligger centralt i Skinnskatteberg
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Vi tillsammans med vår aktiva Hem- och skola 
förening inbjuder alla intresserade till vår skola...

Lördagen den 18 oktober kl. 11.00-15.00 

På programmet står bland annat:
-  roliga lekar för såväl stora som små
-  ponny och storhästridning
-  tipspromenad för alla åldrar
-  försäljning av matsvamp, bär, korv m.m.
-  lotteri
-  fiskdamm
-  loppmarknad!
-  tårtkalas
-  läromedelsutställning (där vi visar upp en   
    del av de läromedel vi använder)
-  utställning av barnens arbete

Varmt välkomna till en trevlig familjedag på 
Olympicaskolan i Riddarhyttan! 

Olympicas personal  Hem och skola

Biblioteket informerar
Månadens boktips av Isabelle Andersson
”Fem personer du möter i himlen” av Mitch Albom
Detta är berättelsen om Eddie. Han arbetar som vaktmästare 
på ett nöjesfält. Plötsligt dör han i en olycka, då han försöker 
rädda en liten flicka. Det är hans åttiotreårsdag. Han vaknar 
upp i livet efter detta och får där träffa människor, vilkas liv 
han på något sätt har påverkat. En del känner han väl, andra 
minns han knappt. Detta är en vacker bok om livets mening. 
Där det visar sig att ingenting saknar betydelse. 

Utställning
Biblioteket visar utställningen ”Måla där du står” av Isabelle 
Andersson. Utställningen består av fotografi, textil och en stor 
blyertsteckning, ca 150x150 cm. 
Inspiration har Isabelle hämtat från resor, platser som hon har 
besökt och människor som hon har mött. Resorna har bland 
annat gått till Fagersta, Kvikkjokk, Sydamerika och Indien. 
Utställningen innehåller också en dokumentation av projektet 
Tomma rum. Ett projekt som Isabelle har arbetat med, där 
man har samarbetat med kommuner för att låta konstnärer bo, 
arbeta och ställa ut.
Isabelle gick ut konsthögskolan Valand i Göteborg 2006. Hon 
är född i Stockholm men bor och arbetar nu i Skinnskatteberg.

Ungdomsmässan
Biblioteket kommer att vara delaktiga i årets Ungdomsmässa 
på Bergslagens folkhögskola den 3 oktober. Hos oss kommer 
du att kunna testa dina (o)kunskaper i litteratur och få veta hur 
mycket boknörd du egentligen är. 
Biblioteket kommer även att hålla i en Bokworkshop och 
Skrivworkshop. I bokworkshopen kan man tillverka sin egen 
bok, fanzine eller tecknade serie. Till skrivworkshopen får man 
gärna ta med någonting som man har skrivit. Det kan tex. vara 
en dikt eller annan text. Men det går också bra att komma och 
skriva någonting på plats och tillsammans prata texter.

1-årsjubileum på Olympicaskolan!

Familjerådgivningen i Skinnskatteberg
Mottagning i Vårdcentralsbyggnaden, Kyrkvägen 1.

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 eller som enskild person. Besöken är kostnadsfria.
Vi har tystnadsplikt. Inga registreringar förekommer och man kan, om man vill, vara anonym.
Vi som arbetar på familjerådgivningen är Ingalill Sahlström och Agnetha Kilström.
Välkommen att ringa för tidsbeställning!
Telefon: 0223 / 442 89 eller 446 07. Vi träffas säkrast mellan kl. 8-9 vardagar.



 10

www.skinnskatteberg.se0222:an

Evenemang på Kulturhuset ”Korpen” 
i oktober

Fredag 10 oktober kl 19.00 

Matthew Barley - cello
Matthew Barley är cellisten som man kan vänta sig det oväntade av. Han är en karisma-
tisk musiker som är lika hemma i den klassiska repertoaren som i den allra modernaste. 
I det här programmet, ”Musik i rörelse”, får vi höra musik av Gabrieli, Bach, Kodaly, 
Britten, John Metcalfe och Matthew Barley själv! Under eftermiddagen håller MB ett 
seminarium för celloelever vid kulturskolorna i regionen.
Entré: 140:-/vuxna, 80:-/medlemmar i Kammarmusikföreningen, skolungdom t.o.m. 
gymnasiet har fri entré! För studerande vid SLU-SMS och Folkhögskolan är entrén fri 
efter betald medlemsavgift(120:-/spelår).
Arr: Skinnskattebergs Kammarmusikförening och kommun med stöd av Västmanlands-
musiken, Statens kulturråd och Systemair.

Onsdag 15 oktober kl 18.00 

”2 x Varg”, Bert-Åke Varg och Pontus Varg
Med showen ”2 x Varg” ger Bert-Åke Varg sig ut på turné tillsammans med sonen, tillika 
pianisten Pontus Varg. De ger ett axplock av det stora material Bert-Åke har tillskansat 
sig under sin långa karriär på tiljan. Det kommer att bjudas på minnen, monologer, ku-
pletter och självklart en och annan rolig historia.
Biljettpris: 60:- vid förköp, 80:- vid dörren. Förköp på Biblioteket 0222-451 38 och på 
Korpen samt via biljettombud. 
Arr: Skinnskattebergs PRO med stöd av ”Ett kulturliv för alla”, Skinnskattebergs kom-
mun, Västmanlandsmusiken och ABF. PRO ordnar kaffeservering efter föreställningen.

Torsdag 23 oktober kl 19.00  

Nordic Voices
Nordic Voices är en norsk vokalensemble, omtalad för sin virtuositet och generösa pu-
blikkontakt. Repertoaren spänner från renässansens Monteverdi och Lasso till 1900-tals-
tonsättarna Ligeti och Berio. Programsättningen sker ofta efter bestämda koncept.
Entré: 140:-/vuxna, 80:-/medlemmar i Kammarmusikföreningen, skolungdom t.o.m. 
gymnasiet har fri entré! För studerande vid SLU-SMS och Folkhögskolan är entrén fri 
efter betald medlemsavgift(120:-/spelår).
Arr: Skinnskattebergs Kammarmusikförening och kommun med stöd av Västmanlands-
musiken, Statens kulturråd och Systemair.
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08-09-12

INFORMATION  FRÅN  
FAMILJELÄKARMOTTAGNINGEN
SKINNSKATTEBERG

Vaccination mot influensa och pneumokockinfektion 2008

Gratis influensavaccinering utan tidsbeställning från 65 år.
Onsdagen den 22 oktober kl 16.00 – 19.00 på läkarmottagningen
Torsdagen den 23 oktober kl 09.30 – 12.00 och 13.00 – 15.00 i BVC:s lokaler

Det finns också möjlighet att boka tid för vaccination via ”Mina vårdkontakter” 
eller per telefon 021-17 66 40.

Personalen på FLM 

Förverkliga dina idéer för landsbygdens 
utveckling!
Föreningar och företag i Skinnskattebergs kommun inbjuds till träff om Leader 

Plats: Kulturhuset Korpen, 
Dag:  Torsdagen den 9 oktober 2008
Tid:    kl 18.30 – 21.00

På programmet:

Frågor och svar kring Leader – EU-metod för landsbygdsutveckling, som 
finansieras bl a genom Skinnskattebergs kommun.
Verksamhetsledare Barbro Fischerström, Leader Bergslagen, deltar.

Hur gör man?   Vilka kan vara med?   Är min projektidé bra?

Anmälan senast den 6 oktober till 0222-45045 
eller e-post: marlene.carlsson@skinnskatteberg.se

Arrangör: Skinnskattebergs kommun i samverkan med Leader Bergslagen,  
www.leaderbergslagen.se
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Välkomna till ett öppet möte om…

Främlingsfientlighet 
och rasism

- Om ultrahögern och 
Sverigedemokraterna

Olof Walldén,  Västerås medverkar

Måndagen den 20 oktober kl 18.30 
i Allaktivitetshuset Sture

Arr: Socialdemokraterna 
i Skinnskatteberg

HÖSTLOV PÅ STURE! 

Programmet kan komma att ändras, 
kolla våra affischer eller ring så är ni 
säkra.

Fredag 24/10: 
Karaokekväll! 
Kl 18 –23

Lördag 25/10:  
Halloween-Disco
Kl 19-24.
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 27/10: 
Badresa till Örebro! 
Anmälan till STURE senast torsdag 23/10. 

Tisdag 28/10: 
Travolta-Afton!
Kl 18-23. 
Visa dina färdigheter  i rytm på våran 
dansmatta! Pris till bästa dansare!  

Onsdag 29/10:  
Bowling-mästerskap
Vi går till Lurbohallen och bowlar. Vem 
blir STURE-mästare?!! Anmälan till STURE 
senast 27/10.
Kl 18-23. Bowling kl 19.00 

Torsdag 30/10:  
Film och myskväll! 
Kl 18-23. 

Fredag och Lördag: STÄNGT

Samtliga arrangemang är naturligtvis 
drogfria! 

Information:  450 70 Eller kom ner till oss 
på STURE.

Ungdoms-/Föräldrastöd

Ungdom eller förälder?

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

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

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

Carina Granqvist

Inga frågor är dumma frågor!!

Välkomna
telefonkontakt 450 77

epost:carina.granqvist@skinnskatteberg.se
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Funderar Du på att starta eget företag?  
Kom till vår information på  
Arbetsförmedlingen Fagersta, 
Stationsvägen 19, för att lära hur Du  
skall gå vidare.

Tid:  
Onsdag 2008-10-22, kl 13.15 
Onsdag 2008-11-26, kl 13.15 
Onsdag 2008-12-17, kl 13.15
Plats: Arbetsförmedlingen Fagersta, 
Konferensrummet
Målgrupp: Alla som är intresserade 
av att starta eget företag.
Arr: Arbetsförmedlingen, Tillväxtgruppen, 
ALMI, IFS, Coompanion

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

STARTA EGET-INFORMATION

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

Nyföretagande
Inspirationsseminarium
Inspirationsseminarierna är kostnadsfria.

7 Oktober 16.00-18.00
28 Oktober 16.00-18.00
18 November 16.00-18.00
9 December 16.00-18.00
  
Starta eget kurs
Ring till Almi Västmanland för information om 
nästa kurs. Varje kurs är 5 tillfällen och  kostar 
1 500 kr.

Innovation
Inspirationsseminarium
Inspirationsseminarierna är kostnadsfria.

8 Oktober 16.00-18.00
29 Oktober 16.00-18.00
19 November 16.00-18.00
10 December 16.00-18.00
  
Föreläsningsserie - innovation
Under hösten kommer vi att genomföra en föreläs-
ningsserie med fokus på vanliga innovationsfrågor 
för den som vill ta sin idé till marknaden.

Mer information kommer att lämnas i samband med 
inspirationsseminarierna.

Bindande anmälan görs på: 
jessica@almi.se
info.vastmanland@almi.se
021- 10 78 13
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Sjung i kör! 

Att sjunga är både roligt, utmanande och 
utvecklande. Dessutom mår man bra av 
musik i alla former! Kom till oss och var 
med! All verksamhet är givetvis kost-
nadsfri.

Måndagskören – måndagar kl 19.00 i S:t Da-
vidsgården. Nystartande kör med fokus på pop, 
rock och gospel! Inga förkunskaper krävs men 
du bör vara beredd på att sångtexterna ofta är på 
engelska… 
Kören behöver också en kompgrupp – om du 
spelar gitarr, trummor, bas eller liknande är du 
välkommen! Körledare Susanne Bågenfelt
Start 29 september!

Hedkören – tisdagar kl 19.00 i Hedgården
Kören i den södra församlingsdelen! Vi sjunger 
en blandad repertoir, allt från klassiskt till visor 
och gospel. Inga särskilda förkunskaper krävs 
men ett gott humör är alltid bra… Körledare 
Susanne Bågenfelt

S:t Davidskören – tisdagar kl 19.00 i S:t Da-
vidsgården. Vi sjunger gospel, pop, visa och 
klassiskt. Är du sugen? Ring körledare Gunilla 
Kindahl Broberg (tel. nedan)

Glädjekören – torsdagar kl 14.30 i S:t Davids-
gården. Kör för dig som är ledig på dagtid! Vi 
sjunger allt från visor till popsånger, även in-
strumentalister är välkomna! Körledare Susanne 
Bågenfelt

Barn- och ungdomskör – startar under oktober
För yngre sångare ca 8-14 år startar vi en kör 
på eftermiddagstid. Vi kommer att jobba med 
poppiga låtar, musikaler och annat kul! Mer in-
formation kommer senare… Körledare Susanne 
Bågenfelt

För mer information kontakta körledarna:

Susanne Bågenfelt 070-655 59 01
Gunilla Kindahl Broberg 070-315 64 36

Babypaket

I församlingen har vi en verksamhet
där vi tillverkar babypaket som vi 
sedan skickar till nyblivna mammor i Angola.
Vi syr, stickar och virkar allt ifrån blöjor till varma 
fi ltar, tröjor, byxor, sockor, tvättlappar m.m till de 
nyfödda bebisarna. Allt tillverkas av material som 
skänkts, tex överblivna garnrester, tyger, lakan, tråd 
och handdukar.
Vill du vara med? Då är du hjärtligt välkommen 
till S:t Davidsgården varannan fredag kl.10-12. Du 
behöver inte vara världsmästare på stickning för att 
vara med. Vi gör det vi kan utifrån våra egna för-
utsättningar. Om du inte vill sy eller virka kan du 
packa babypaket. Det fi nns en uppgift för alla.
Kontaktperson: Anna-Karin Söderberg tel. 0222-106 21

Vauvanpakettien

Seurakunnassa on toiminta missä me 
teemme Vauvanpaketteja ja lähetämme 
ne äideille Angolaan.
Ompelemme, kudomme ja virkkaamme vaippo ja, 
lämpimiä peittoja, puseroita, housuja, sukkia ja 
pesulappuja vastasyntyneille vauvoille. Käytämme 
lankojen jäämia, kankaita,lakanoita ja pyyhkeitä.
Haluatko olla mukana? Sinä olet lämpimästi terve-
tullut seurakuntakotiin S:t Davidsgårdenille joka 
toinen perjantai klo 10.00-12.00. Sinun ei tarvitse 
olla maailmanmestari kutomisessa jos haluat olla 
mukana. Jokainen tekee sitä mitä haluaa ja osaa. Jos 
et halua ommella tai virkata voit pakata vauvanpa-
ketteja. Jokaiselle löytyy yehtäva.
Yhteyshenkilö: Anna-Karin Söderberg tel.0222-106 21

Kyrkorna under Allhelgonahelgen
Öppen kyrka för stillhet och ljuständning. Kaffe serveras. 
Fredag 31 oktober kl.15-18 i Skinnskattebergs och Heds kyrka
Lördag 1 november kl.13-18 i Skinnskattebergs kyrka

Gudstjänster
Lördag 1 november
kl.11 Allhelgonamässa, Heds kyrka
kl.12 Kyrkogårdsandakt, Heds kyrkogård
kl.16 Minnesgudstjänst, Gunnilbo kyrka
kl.18 Minnesgudstjänst, Skinnskattebergs kyrka

Söndag 2 november
Kl.11 Mässa på alla själars dag, Skinnskattebergs kyrka

Kontaktperson: Anna-Karin Söderberg tel. 0222-106 21
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Svenska kyrkans kalendarium oktober 2008
Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling

Onsdag 1 okt.  kl. 08.00 Pilgrimsmässa i Skinnskattebergs kyrka, kyrk-café.
Onsdag 1 okt.  kl. 19.00 Kyrkan berättar, visning av Gunnilbo kyrka. 
     Stiftsantikvarie Rolf Hammarsköld guidar och berättar. 
Torsdag 2 okt.  kl. 19.00 Församlingsafton i Hedgården. ”Från Bysalas horisont”. 
     Södersten berättar.
Lördag 4 okt.  kl. 18.00 Kyrkmässa i Gunnilbo kyrka. 
Söndag 5 okt.  kl. 11.00 Gudstjänst på Klockarberget.
Onsdag 8 okt.  kl. 13.00 ”Korsdraget” i S:t Davidsgården. 
     Möt vår nya pastorsadjunkt Marie Blommé.
Torsdag 9 okt.  kl. 10.30 Andakt på Klockarbergsgården, Skinnskatteberg.
Torsdag 9 okt.  kl. 19.00 Församlingsafton i S:t Davidsgården, Skinnskatteberg. HIV och 
     AIDS-problematiken belyses av Monika Hildingstam och Mia Viberg.
Söndag 12 okt.  kl.11.00 Tacksägelsemässa med mottagning av komminister Pia Loutomäki
     och kyrkomusiker Susanne Bågenfelt. Skinnskattebergs kyrka. Kyrk-café.
Söndag 12 okt.  kl. 18.00 Kvällsmässa i Heds kyrka. Hedkören medverkar. 
     Efteråt blir det syförenings-café och liten auktion i Hedgården. 
Söndag  19 okt.  kl. 11.00 Söndagsmässa i Skinnskattebergs kyrka
Onsdag  22 okt.  kl. 13.00 ”Korsdraget” i S:t Davidsgården i Skinnskatteberg.
     Tage Berggren berättar från sitt reporterliv.
Torsdag 23 okt.  kl. 14.00 Andakt i Hemgården, Skinnskatteberg.  
Söndag 26 okt.  kl. 11.00 Mässa i S:t Davidsgården, Skinnskatteberg.
Söndag 26 okt.  kl. 14.00 Sverigefi nsk söndagsmässa, Skinnskattebergs kyrka.
Söndag 26 okt.  kl. 18.00 Musik i Hed! Höstkonsert med Meta Roos trio. Heds kyrka.
Onsdag 29 okt.  kl. 08.00 Städmässa i Skinnskattebergs kyrka.

Allhelgonahelgen
Lördag 1 nov.  kl. 11.00 Allhelgonamässa i Heds kyrka. Hedkören medverkar.
Lördag 1 nov.  kl. 12.00 Kyrkogårdsandakt på Heds kyrkogård.
Lördag 1 nov.  kl. 16.00 Minnesgudstjänst i Gunnilbo kyrka.
Lördag 1 nov.   kl. 18.00 Minnesgudstjänst i Skinnskattebergs kyrka.
Söndag 2 nov.  kl. 11.00 Mässa på alla själars dag i Skinnskattebergs kyrka.

Se även annons om Allhelgonahelgen på motstående sida.

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

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

Gör intresseanmälan 
till Rikard Söderström,
telefon 073-633 36 00

Vill ni ha ny tapet eller snygga till 
inomhus med fina färger?

  Ring Prästgårdens måleri
  0222-100 71 
  eller 070-286 49 76

Edithas Wok Away och Minilivs

Asiatisk lunchbuffé Mån-Fre 11-14
ink. sallad, dricka, bröd, smör, kaffe / the och kaka

70:-

Välkomna att ringa 0222-415 80. Öppet Mån-Lör 10-21

Nytt, större sortiment 
lösgodis 59 kr / kg

Ska ni fi ra nå´t? 
Vi fi xar maten!!

Nu har säsongen börjat! 
Knäppmora AIK hälsar alla hjärtligt välkomna 
till verksamheterna i Sporthallen och Gymnas-
tiksalen. Det fi nns både barngymnastik, bad-
minton och självklart INNEBANDY 
att välja på! Gruppindelning och 
tider hittar du på hemsidan: 
www.knappmora.se 

VÄLKOMNA!

minton och självklart INNEBANDY 

”Att leva tillsammans i en värld med HIV/aids”

Monica Hildingstam och Mia Viberg berättar och visar 
ett bildspel om situationen i Zimbabwe
S:t Davidsgården i Skinnskatteberg 9 oktober kl.19

Kaffeservering
Lotterier
Försäljning av rättvisemärkta produkter och 
boken ”Att leva tillsammans i en värld med HIV/Aids”
Allt till förmån för HIV /Aids drabbade och skolprojekt

Ta gärna med glasögon, någon i Zimbabwe 
kan behöva dem.

Välkommen till en kväll för och om Zimbabwe!


