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Temadag på Korpen

Älgjakt och Varg

Läs hela programmet på
Sidan 13

Det händer i församlingen
 i oktober

Sidorna 14-15

Kommunstyrelsen
sammanträder

Tisdag 6/10
Klockan 13.15

I Röda rummet, Kommunhuset

Kommunstyrelsen
sammanträder

Tisdag 3/11
Klockan 13.15   

I Röda rummet, Kommunhuset



 2

www.skinnskatteberg.se0222:an

0222:ans redaktion:

Redaktör:  Anders Pettersson 
Redaktionsråd: Marie Wennerström,     
                          Marlene Carlsson   

Adress:  0222:an, Box 101 
  739 22 Skinnskatteberg 
tfn:  0222 / 450 05 
fax:  0222 / 450 90 
e-post:   0222@skinnskatteberg.se
Ansvarig utgivare:  Kommunchef Leena Berglund 
0222:an utkommer med 10 nummer/år. Den finns även att hämta 
i kommunhusets reception samt på webben:  
www.skinnskatteberg.se. Du kan prenumerera på 0222:an för 
120:- om året. Kontakta redaktionen.

Nästa manusstopp:  Den 12 oktober
Utgivningsdatum:  Den 30 oktober

Gordons 
webbtips

Skolans matsedel vecka 40-43

Vecka 40.
Måndag: Korv & stuvade morötter.
Tisdag: Schweizare sås grönsaker & potatis.
Onsdag: Stekt fisk med pikantsås & potatis.
Torsdag: Köttfärssoppa & pannkaka.
Fredag: Köttgryta med ris.

Vecka 41.
Måndag: Cevapcici kall vitlökssås & pasta.
Tisdag: Kyckling drumstick currysås & ris.
Onsdag:Fiskgratäng med tomat & potatis.
Torsdag: Köttfärsgratäng & gurka.
Fredag: Kebabspett med sås & rotfruktsklyftor. 
(potatis,morot)

Vecka 42.
Måndag: Prinskorv potatismos & grillgurka.
Tisdag: Pannbiff med lök, sås & potatis.
Onsdag: Fiskpanett  lemonsås & potatis.
Torsdag: Potatis- purjolöksoppa & pannkaka.
Fredag: Biff stroganoff med ris.

Vecka 43.
Måndag: Kyckling snitzel rösti & bea-sås.
Tisdag: Köttbullar sås grönsaker & potatis.
Onsdag: Citron/lime torsk pikantsås & potatis.
Torsdag: Korv 
Fredag: Tacos med tillbehör.

Vecka 44. Höstlov.

Så kan det gå...
Jaha, då var er tidigare t.f red. tillbaka igen då, 
denna gång som ord. red.
0222:an håller så sakteliga på att växa oss över 
huvudet och en omorganisation och eventuell 
bantning av bladet kanske måste till. Att jag nu 
har fått äran att hålla er informerade är ett led i 
denna omorganisation. Jag hoppas att det inte ska 
synas allt för mycket att bladet fått ny styrman, 
tidigare red. gjorde ju ett fantastiskt jobb så det 
är stora skor att fylla. Lägg också märke till att vi 
har ny mejl-adress och nytt telefonnummer, så att 
eventuell ris och ros kommer till rätt ställe. Det är 
också till den nya mejl-adressen ni ska skicka era 
manus.
Vad gäller just manus så kommer från och med 
årsskiftet datum för manusstopp att hållas på ben-
hårt. Det som inte är inne då kommer inte med. 
Jag har ju redan ett heltidsjobb på biblioteket som 
också måste hinnas med och det blir så mycket 
enklare om allt finns på plats vid rätt tidpunkt.
Mycket nöje med detta nummer och hoppas att ni 
hittar någon spännande aktivitet bland det digra 
utbudet.
Red.

O=V=O
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Aktivitetskalender
Oktober

1-31 Galleri Astley Klaus Zylla från Tyskland ställer ut i 
Konstmuseet - Galleri Astley, Uttersberg. Måleri och grafik.
1   Världspremiär på Workspace Teatermaski-
nen. Hur vi gör allting bättre – en monolog om yttre och inre 
miljöhot Skräppbo skola, Riddarhyttan
3  Bowling. BKS A - IFK Sala
4  Bowling. BKS U1 - BK Frisk U
4  Temadag: Älgjakt och Varg. Arr: ABF med stöd 
av Bergslagens Folkhögskola, och Leader Bergslagen. Entré: 50:- 
Kulturhuset Korpen
4  Bowling. BKS U2 - BK Frisk U
5 Körstart Barn och ungdomskören startar igen, från ca 
8 år (du bör kunna läsa lite). Måndagar 15.15-16.30 i S:t Davids-
gården
5 Måndagskören  Kör för dej från 15 år som gillar 
pop, rock och gospel! Vi bjuder på fika. Kl. 19 varje måndag
5 Gympa Gympa varje måndag i gymnastiksalen 19-20. 
Skinnskattebergs gymnastikförening
6 Kommunstyrelsen sammanträder i Röda rummet, 
Kommunhuset kl. 13.15
7 Information från Skatteverket
Lars Knutson och Leif Ekerling från Skattemyndigheten besöker 
oss och informerar om ROT Avdrag och nya Kassaregisterlagen. 
Biblioteket den 7 oktober 18.30. Alla intresserade är hjärtligt 
välkomna!
Arr: Näringsliv och Turism Skinnskattebergs kommun
7  Månadsmöte. IOGT-NTO-FÖRENINGEN 1123 
SKINNSKATTEBERG har månadsmöte kl 18.30 i lokalen, Skol-
gatan 8. VÄLKOMNA!
7  Film på BioKorpen. Säsongens andra Onsdagsfilm 
Barntillåten
7 Aerobics Aerobics varje onsdag i gymnastiksalen 19-
20. Skinnskattebergs gymnastikförening
8  Presentation av Teatermaskinens byggprojekt. 
Skräppbo skola, Riddarhyttan
10  Digital-Opera på Korpen. Puccinis berömda 
opera ”Tosca”, Live från The Met i New York. I rollerna bl.a. 
sopranen Karita Mattila, dirigent James Levine. Biljetter á 180:- 
bokas på Biblioteket, tel 451 38 och hämtas ut senast 15 min 
före sändning på Korpen. Ev. resterande biljetter säljs direkt vid 
Korpens entré.
11  Matiné på BioKorpen. Film från 7 år Info på 
www.biokorpen.se
11  Film på BioKorpen. Film tillåten från 15 år Info 
www.biokorpen.se
13  Månadsmöte. Folkpartiet liberalerna har månads-
möte i St Davidsgården kl 19.00 Vi kommer att diskutera aktuella 
frågor. Medlemmar och sympatisörer hälsas varmt välkomna!
14  Idrottscafé och utställning kl 15 i biblioteket. 
Västmanlands idrottsförbund 80 år. Bjuder på kaffe och bulle kl 
15 i biblioteket. Utställningen pågår 14-30 oktober.
14  Årsmöte i Skinnskattebergs Filmförening. 
Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna! På Korpen

15  Kulturkväll på Korpen. Medverkande: Kultursko-
lans elever och lärare. Entre: 30:-/ vuxna, 10:-/skolungdom. Arr: 
Kulturskolan
17  Bowling. BKS A - Skutskär BK
18  Bowling. BKS U1 - BK Norden U1
18  Bowling. BKS U2 - BK Norden U1
20  Konsert på Korpen. Konsert med den kvinnliga 
tablasspelaren Suranjana Gosh och Kishor Gosh på pakhawaj 
samt en gäst som spelar sitar. Indisk konstmusik av allra högsta 
kaliber, ett unikt tillfälle! Arr: Bergslagens Folkhögskola med 
stöd av Ett kulturliv för alla, Västmanlandsmusiken och Skinn-
skattebergs kommun. Entré: 60:- vuxna, fri entré för skolungdom 
t.o.m. gymnasiet. Biljetter vid entrén på Korpen
23  Konsert på Korpen. Sofia Karlsson - efter-
längtat återbesök! Sofia Karlssons senaste album ”Söder 
om Kärleken” som släpptes tidigare i år har nu sålt guld och 
Sofia beger sig ut på turné i Sverige, Norge och Danmark med en 
tiomanna-ensemble. Biljetter säljs via Biblioteket, tel 0222/451 
38 och hämtas ut senast 30 min före konserten på Korpen. Pris: 
175:-. Medlemmar i Kultera, skolelever t.o.m. gymnasiet inkl 
Bergslagens Folkhögskola 150:-. Arr: Kultera med stöd av ”Ett 
kulturliv för alla”, Skinnskattebergs kommun, Västmanlandsmu-
siken.
24  Workspace Teatermaskinen. Projekt Riddarhyt-
tan - 10.00 – 14.00 Samling i Skila
24  Bowling. BKS A - BK Triss
24  Workspace Teatermaskinen. Filosofiskt rum: 
Det dolda Bergslagen 15.00 – 18.30 Skräppbo
24  Digital-Opera på Korpen. Aida av Verdi, Live 
från The Met i New York. Biljetter á 180:- bokas på Biblioteket, 
tel 451 38 och hämtas ut senast 15 min före sändning på Korpen. 
Ev. resterande biljetter säljs direkt vid Korpens entré. Mer info: 
www.fhr.se Arr: Skinnskattebergs kammarmusikförening med 
stöd av Skinnskattebergs kommun, Statens Kulturråd, Västman-
landsmusiken och Systemair.
25  Film på BioKorpen. Matinéfilm från 11 år
25  Film på BioKorpen. Film tillåten från 7 år
27  Nalledagen, utställning i biblioteket. Utställ-
ningen pågår 14-30 oktober
27 JUNIS - sånglekar för barn. Från 5 år Tisdagar 
17:00-18:00 Skolvägen 8 info evat 0706684790, evat@junis.org
27 JUNIS - skapis/moviekids Från 7 år (åk 1)Tisda-
gar 18:30-20:00 Skolvägen 8 info evat 0706684790 evat@junis.
org
28  Månadsmöte. Alliansen, dvs centerpartiet, folkpar-
tiet, kristdemokraterna och moderaterna, har månadsmöte i St 
Davidsgården kl 18.30. Kom och delta i vårt viktiga arbete!
31  Klubb Teatermaskinen. Nollpunkten och bortom 
den - Scenkonst utan skyddsnät Skräppbo skola, Riddarhyttan
31 Loppis Folkets Park Skinnskatteberg. Kl. 9.00-13.00 
Boka bord 0222-10376, 070-5392684
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Slamtömning i Skinnskattebergs kommun
 Kampanjtömningen för Hösten kommer att påbörjas vecka 37, 2009. Alla fastighetsägare med slamtöm-

ning 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 ÖNSKAR

INFORMATIONSTRÄFF OM 
ROTAVDRAG OCH NYA

KASSAREGISTERLAGEN.

Vi har glädjen att få besök av Lars Knutson och 
Leif Ekerling från Skattemyndigheten

på 
Biblioteket Onsdagen den 7 oktober 

kl. 18.30.

De kommer att berätta om hur ROT- avdraget 
fungerar

och om den nya Kassaregisterlagen.

Alla intresserade är välkomna!

 

Näringsliv och Turism

Skinnskattebergs kommun

Medlemsmöte för nya 
medlemmar och sympatisörer

Skinnskattebergs Arbetarekommun (s)

Onsdagen den 7 oktober kl 19.00 i
S:t Davidsgården

Vi bjuder på Fika!

Socialdemokraterna i Skinnskatteberg

Hemsida: www.s-info.se/skinnskatteberg



5

www.skinnskatteberg.se0222:an

ABF informerar
Frigörande dans - Naturlig utveckling med frigörande dans. Kom som du är i det du är!
Vi rör oss och skapar en bättre relation till våra kroppar. Vi blir mer medvetna, närvarande
och inget handikapp är ett hinder. Vi tränar tillsammans med våran egen kropp.
Naturlig utveckling med frigörande dans. 
Anmälan görs till expeditionen.

Släktforskning - Sök efter dina rötter och lär dig mer om din historia.

Webbdesign - Lär dig göra och uppdatera hemsidor.

Språkcirklar – Vi erbjuder cirklar i engelsk konversation, svenska & spanska 

Datakurs – vi erbjuder olika typer av datacirklar: grund& fortsättning för pensionärer, ordbehandling 
m.m.

Konstcirkel – Vi erbjuder cirklar i måleri, skulptur, smide, träslöjd m.m.

Och mycket, mycket mer…….

Saknar du något?
Har du ide på någon cirkel så hör av dig!

Vi startar när cirkeln är full, ca 7 personer behövs. 

Projekt Ut i naturen 
Under våren 2009 har vi jobbat med att undersöka förutsättningarna för en jakt och fiske  mässa här i 
kommunen. Detta arbete kommer vi att fortsätta med och under hösten arrangera cirklar och seminarier 
kring temat naturen. Detta för att under hela året lyfta fram vår fantastiska natur och de otroliga möjlighe-
ter den för med sig. Förslag på aktiviteter är bl.a. svampexkursioner, naturfilmsfestival, ungdomsnaturlä-
ger, jakt och fiskeseminarier och mycket mer. Först ut är temadag Älgjakt och varg se separat annons. 
Har du idéer så hör gärna av dig.

Låter det intressant? För mer information eller anmälan kontakta ABF. 
Expeditionen i Skinnskatteberg 
Öppettider: 
Tisdagar 
10:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 
Adress: 
Fagerstavägen 13 (Lurbohallen) 
739 30 Skinnskatteberg 
Tel: 0222-410 70

Välkommen att delta i vår verksamhet!

Hälsningar Annika Hedberg-Roth annika.hedberg@abf.se
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Stacken Familjecentral
Familjecentralen är en mötesplats för 
föräldrar och barn, 0-6 år.
Här kan barnen leka, sjunga, måla och föräldrar ges 
möjlighet att träffa andra småbarnsföräldrar.
Kaffe, te och dryck till barnen finns att köpa till 
självkostnadspris. I övrigt får du ta med det som 
passar till dig och ditt barn.

Öppettider
Tis. kl. 8.30 - 13.00
 kl. 13.00 - 16.00  Babyöppet 0-2 år
Ons. kl. 8.30 - 16.00
Fre. kl. 8.30 - 15.00

Vi har STÄNGT Fredagen under höstlovet, den 
30/10

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

SKINNSKATTEBERGS KOMMUNS 
STIPENDIER

Stipendiemedel kan sökas ur nedanstående stif-
telser

Medel ur Augusta Bäckmans sjukvårdsstiftelse 
utdelas till 2 personer som vårdat någon sjuk el-
ler 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 belö-
ning för förtjänstfullt arbete inom jordbruk eller 
skogsvård.

Medel ur Pontus Nohres stiftelse utdelas till 
elever tillhörande Skinnskattebergs och Gunnil-
bo församling som genomgår fortsatt skolutbild-
ning efter den obligatoriska grundskolan.

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

Sista ansökningsdag är den 31 oktober 2009 
för Augusta Bäckmans sjukvårdsstiftelse, J L 
Eklunds stiftelse och Pontus Nohres stiftelse. 
För Gunnilbo Jordbruksstiftelse är sista an-
sökningsdag den 1 december 2009.

Ansökningsblanketter kan hämtas i kommunhu-
sets reception eller laddas ner

från kommunens hemsida, 
www.skinnskatteberg.se.

Upplysningar lämnas av Per Åke Morberg, 
Skinnskattebergs kommun, 

0222-45152.

Isas boktips
Andra mosboken : en kokbok för hungriga 
bebisars föräldrar av Johanna Westman, Ken-
neth Andersson och Ebba Bonde

De flesta bebisar behöver omkring 
en vecka för att lära sig att tycka 
om nya smaker! Så håll ut om du 
försöker introducera något nytt för 
en bebis! 
Att barn tycker om att kladda med 
mat har väl de flesta iakttagit. Men 
att ärtor innehåller lika mycket 
järn som spenat, att pasta är lättare 

att sopa upp från golvet efter några timmar när det torkat 
och att man kan gnida bort fläckar med rå potatis, är saker 
som vi kanske inte tänker på lika ofta. Det och massor av 
andra matnyttiga recept och tips hittar vi i ”Andra mosbo-
ken”. Dessutom kan man läsa om mosets 10 budord, riktigt 
rolig läsning som innehåller kontentan; bliv gärna mosfrälst 
men låt andra frälsa sig själv.

För den som vill hålla sin bebis sysselsatt när man mosar, 
går det alldeles utmärkt att även låna ”Första mosboken : en 
pekbok för hungriga bebisar” av samma författare.
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Inför säsong 09-10
Ert/ditt företags logotyp som Sargreklam!
Knäppmora AIK är glada om ni väljer att samarbeta med oss.
Genom att sponsra Knäppmora AIK bidrar ni till att ordna en meningsfylld 
fritidssysselsättning till många ungdomar i Skinnskatteberg med omgivning.

Kommande säsong 2009/2010 har vi tio lag som tränar och spelar även seriespel. 
2 lag kör endast träning. Totalt har vi drygt 220 medlemmar.
Vi har dessutom en grupp med familjegympa samt en badminton sektion.
Och sommartid får alla (inte bara medlemmar) spela beach volley på klubbens egna plan  
vid Skärsjön.
För att allt ska fungera krävs en massa ideellt arbete, vi har ca 25 ungdomsledare och dessutom 
ett antal personer som jobbar i styrelsen och arbetsgrupper. De stora kostnaderna är serieanmäl-
ningar, domare, materiel matchställ mm. Dessutom vill vi gärna att våra yngre medlemmar ska 
kunna åka på cuper.

När ni sponsrar klubben får ni erat företags logotyp på sargen i sporthallen. 
Den kommer att ses av 150-200 personer varje matchhelg. Dessutom kommer ni att synas på 
vår hemsida, www.knappmora.se. Vi ordnar tryck efter ert original i en eller två färger.

Ni kan antingen teckna avtal för ett år i taget eller så tecknar ni ett avtal som gäller tills ni säger 
upp det, dock minst tre år. 

Använd gärna denna sida för anmälan

Er kostnad för detta är:
• 1500 kr för halv sarg bit i 1 år eller 1000 kr/år i minst tre år. Max tryck 950x 400 mm
• 3000 kr för hel sarg bit i 1 år eller 2000 kr/år i minst tre år. Max tryck 1900 x 400 mm
• 9000 kr för ett hörn i 1 år eller 6000 kr/år i minst tre år. Max tryck 2300 x 400 mm
Alla sponsorplatser är placerade på långsidan mitt emot läktaren och på kortsidorna.
Hörnplatserna är dom två hörnen som syns från läktaren.

 1500 kr för halv sarg bit i 1 år  1000 kr/år i minst tre år för halv sarg bit. 

 3000 kr för hel sarg i 1 år  2000 kr/år i minst tre år för hel sarg bit. 

 9000 kr för ett hörn i 1 år  6000 kr/år i minst tre år ett hörn.
Vid sponsring mer än 1 år skickas faktura 1 gång/år på avtalat belopp.
 
Företag:_____________________________
Kontaktperson:_______________________
Underskrift:__________________________
Tele nr:_____________________________

 

Svar faxas in på 0222-107 47 eller per brev 
Med vänliga hälsningar 
Knäppmora AIK, Sponsorgruppen
Köpingsvägen 16, 739 31 Skinnskatteberg 
Frågor ring Tomas Andersson 070-310 40 84
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Vi räknar med att vi kan börja vaccinera i början av
oktober, vecka 41 eller 42. Innan vi kan göra det måste
läkemedelsmyndigheterna godkänna vaccinet, vilket
väntas ske i slutet av september.

Under de två första veckorna kommer riskgrupperna
samt sjukvårds- och omsorgspersonal att vaccineras.
Vaccinet ska ges vid två tillfällen med minst tre veckor
mellan sprutorna.
Alla västmanlänningar erbjuds vaccin utan kostnad.

Riskgrupper för svår influensa
Personer med vissa sjukdomar  har ökad risk att bli
allvarligt sjuka. Det är därför särskilt angeläget att de
vaccinerar sig. Det gäller dem med:
• kronisk hjärt-kärlsjukdom (inte bara förhöjt

blodtryck)
• kronisk lungsjukdom (till exempel astma eller

KOL)
• diabetes
• nedsatt immunförsvar
• hiv
• neuromuskulära sjukdomar
• kronisk lever- eller njursjukdom
• extrem fetma
och även
• gravida kvinnor

Information och råd om

Nya influensan A(H1N1)
Smittskyddsenheten Landstinget Västmanland – www.ltv.se/smittskydd

När riskgrupperna och vårdpersonalen fått sin första
spruta kommer övriga västmanlänningar att erbjudas
sin första vaccindos.

Vaccination på eftermiddagar,
kvällar och helger
Vuxna vaccineras huvudsakligen via familjeläkarmott-
agningar men en del också via företagshälsovården.
Skolbarn får sprutorna i skolan, de yngre barnen via
barnavårdcentralerna. Personer som bor på kommunala
äldreboenden vaccineras oftast där.

Patienter som vårdas på sjukhusen i länet kommer att
kunna få sprutan på vårdavdelningen. Patienter på ett
planerat läkarbesök på vårdcentraler eller sjukhusmott-
agningar kommer också att vaccineras när de ändå är
på mottagningen.

Vårdpersonalen och riskgrupperna kommer att få sina
två vaccindoser med ett intervall på cirka 4 veckor.
Övriga personer kommer inte att få den andra sprutan
förrän alla som vill bli vaccinerade har fått den första.

Västmanlänningarna kommer i allmänhet inte att kun-
na få personliga kallelser till vaccination. I stället
kommer information om detta i media, på affischer och
i utskick till alla hushåll. Där kommer att framgå när
och var vaccinationerna sker.

Vaccination mot den nya influensan A (H1N1)
startar troligen i början av oktober

Vaccination är en av de viktigaste åtgärderna för att minska smittspridning, sjuk-
dom och död under en pandemi.
Gratis vaccination mot den nya influensan är ett erbjudande som starkt rekom-
menderas.

Den nya influensan A(H1N1)
(tidigare svininfluensan) är ett nytt influensavirus som sprids över världen. Det är för de flesta en ofar-
lig men ibland obehaglig sjukdom. Feber, hosta, ont i kroppen och huvudvärk är vanliga symtom vid
influensa som går över på några dagar. Det är viktigt att hindra smittspridningen för att skydda dem
som kan bli allvarligt sjuka av influensa.

Till invånarna i Västmanlands län 2009-09-14



9

www.skinnskatteberg.se0222:an

Familjeläkarmottagningarna kommer preliminärt att
vaccinera
− måndag - fredag under sen eftermiddag och kväll
− lördagar och söndagar några timmar mitt på dagen.

Vilka kommer att kunna vaccineras?
De allra flesta kan och bör vaccinera sig. Det gäller
också äldre personer, även om det verkar som om äldre
inte blir sjuka lika ofta som yngre. Om man är äldre
och ändå insjuknar har man en ökad risk att bli
allvarligt sjuk, precis som vid den årliga influensan,
särskilt om man har en underliggande långvarig
sjukdom.

De barn från sex månaders ålder som har en ökad risk
att bli allvarligt sjuka bör också vaccineras. Även
gravida kvinnor bör vaccinera sig, rekommenderar
Läkemedelsverket.

En del bör inte vaccinera sig. Det gäller:
• Om man har en infektion, till exempel en

luftvägsinfektion eller enbart feber, ska man
vänta med vaccineringen tills några dagar efter
att man har blivit frisk.

• Barn under tre år som inte har ökad risk att bli
allvarligt sjuka. Alla tester på barn under tre år
är ännu inte klara. Därför kommer barn under
tre år som inte har risk att bli allvarligt sjuka
än så länge inte att vaccineras.

• Om man är mycket allergisk mot ägg. De flesta
som är allergiska mot ägg kan ändå vaccineras
mot influensa, men det beror på hur allergisk
man är. Det krävs alltid att man får en
bedömning av en läkare.

Personer med mycket aktiv reumatisk sjukdom eller
andra s k autoimmuna sjukdomar bör rådgöra med sin
läkare före vaccination.

Vaccin mot den vanliga säsongs-
eller vinterinfluensan
Vaccinationerna mot den vanliga säsongsinfluensan
startar senare än vanligt. Det troligaste är nu att vi
kommer att kunna ge säsongsvaccinet samtidigt med
andra dosen av vaccin mot den nya influensan. Vi
väntar på resultat av studier som genomförs av
vaccintillverkaren. Vi återkommer med mer
information senare.

Om situationen i Sverige kommer att likna den som
varit på södra halvklotet kommer under de närmaste
månaderna de flesta som insjuknar i influensa att ha
den nya pandemiska influensan, men vi kommer också
att se en del fall med säsongsinfluensa.

Startdatum för vaccination mot säsongsinfluensan
kommer att meddelas ut till vårdgivarna och via
massmedia senare.

Ytterligare information:

Jan Smedjegård, smittskyddsläkare, 
070-396 75 75, jan.smedjegard@ltv.se

Kjell Nylund, informatör,
070-345 41 57, kjell.nylund@ltv.se

Mer information
Följ utvecklingen på Landstinget Västmanlands hemsida, www.ltv.se.
Här hittar du aktuell information och länkar till ytterligare fördjupning.
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Det händer 
på Kulturhuset Korpen i oktober

2009
Söndag 4 oktober kl 11-17 
Temadag: Älgjakt och Varg.  
Se separat annons på sidan 13!
Arr: ABF med stöd av Bergslagens Folkhögskola, och Leader 
Bergslagen. Entré: 50:-

Onsdag 7 Oktober kl. 19.30
Säsongens andra Ondagsfilm ”De ofrivilliga”

Lördag 10 oktober kl 19.00
Puccinis berömda opera "Tosca", Live från The Met i New 
York.
I rollerna bl.a. sopranen Karita Mattila, dirigent James 
Levine. Biljetter á 180:- bokas på Biblioteket, tel 451 38 
och hämtas ut senast 15 min före sändning på Korpen. 
Ev. resterande biljetter säljs direkt vid Korpens entré. Mer 
info: www.fhr.se Arr: Skinnskattebergs kammarmusikfören-
ing med stöd av Skinnskattebergs kommun, Statens Kulturråd, 
Västmanlandsmusiken och  Systemair.

Söndag 11 oktober kl 15.00 
Matinéfilm från 7 år.
Söndag 11 oktober kl 18.00 Film tillåten från 15 år. Arr: 
Skinnskattebergs FilmFörening-SFF med stöd av Skinnskat-
tebergs kommun. Information om filmtitlar finns på biblioteket 
och www.biokorpen.se

Onsdag 14 oktober kl 19.00
Årsmöte i Skinnskattebergs Filmförening
Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

Torsdag 15 oktober kl 18.30 
Kulturkväll på Korpen
Medverkande: Kulturskolans elever och lärare. Entre: 30:-
/ vuxna, 10:-/skolungdom. Arr: Kulturskolan

Tisdag 20 oktober kl 19.00
Konsert med den kvinnliga tablasspelaren Suranjana Gosh 
och Kishor Gosh på pakhawaj samt en gäst som spelar 
sitar. Indisk konstmusik av allra högsta kaliber, ett unikt 
tillfälle!  Arr: Bergslagens Folkhögskola med stöd av Ett 
kulturliv för alla, Västmanlandsmusiken och Skinnskattebergs 
kommun.
Entré: 60:- vuxna, fri entré för skolungdom t.o.m. gymnasiet. 
Biljetter vid entrén på Korpen.

Fredag 23 oktober kl 19.00
Sofia Karlsson - efterlängtat återbesök!
Sofia Karlssons senaste album "Söder om Kärleken" som 
släpptes tidigare i år har nu sålt guld och Sofia beger sig ut 

på turné i Sverige, Norge och Danmark med en tiomanna-
ensemble. 
Biljetter säljs via Biblioteket, tel 0222/451 38 och hämtas 
ut senast 30 min före konserten på Korpen.
Pris: 175:-. Medlemmar i Kultera, skolelever t.o.m. gym-
nasiet inkl Bergslagens Folkhögskola 150:-.
Arr: Kultera med stöd av "Ett kulturliv för alla", Skinnskatte-
bergs kommun, Västmanlandsmusiken.

Lördag 24 oktober kl 19.00
Opera: Aida av Verdi, Live från The Met i New York.
Biljetter á 180:- bokas på Biblioteket, tel 451 38 och 
hämtas ut senast 15 min före sändning på Korpen. Ev. res-
terande biljetter säljs direkt vid Korpens entré. Mer info: 
www.fhr.se
Arr: Skinnskattebergs kammarmusikförening med stöd av 
Skinnskattebergs kommun, Statens Kulturråd, Västmanlands-
musiken och  Systemair.

Söndag 25 oktober kl 15.00 Matinéfilm från 11 år.

Söndag 25 oktober kl 18.00 Film tillåten från 7 år. 
Arr: Skinnskattebergs FilmFörening-SFF med stöd av Skinn-
skattebergs kommun. Information om filmtitlar finns på biblio-
teket och www.biokorpen.se

Filmtipset!
”De ofrivilliga” är en film om människors, kanske framfö-
rallt oss svenskars, rädsla för att inte passa in. Vad hän-
der när någon säger ifrån eller gör något oväntat? Ruben 
Östlund svarar på frågan oerhört 
träffsäkert och ger dig en underbar 
filmupplevelse.
En lärare i fikarummet. En tonårstjej 
i en park. En kvinna på en buss. 
En äldre man på ett 60-årskalas. 
En kille på återträff med sitt gamla 
grabbgäng. Vad har de gemensamt? 
Inget, förutom att de alla tvingas 
underkasta sig gruppens obevekliga 
mekanismer.
Regissören och manusförfattaren 
Ruben Östlunds nya film DE OFRI-
VILLIGA ger en omskakande och träffsäker bild av indivi-
dens oförmåga att välja fritt under inflytande av en grupp. I 
fem separata episoder målas händelser upp som lockar till 
skratt, eftertanke och igenkänning. De enskilda individerna 
upplever att de inte har något val, men deras ”ofrivilja” att 
välja får konsekvenser.
Vi visar filmen på BioKorpen Onsdag den 7/10 kl 19.30
Endast medlemmar i Skinnskattebergs filmförening
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Nyrenoverad
2 r o k
53,5 kvm   3391:-/mån med egen uteplats
Centralv. 4 A
              _____________________
Fint skick
2 r o k
58,9 kvm   3716:-/mån
Centralv. 4 B
      ____________________
Nyrenoverad
2 r o k
65,3 kvm   4141:-/mån
hörnlägenhet
Centralv. 2
_____________________
Fint skick
3 r o k
81,2 kvm   4510:-/mån

Centralv. 4 A

Ring för mer information
                      VS-Hus AB  

Tel 021-38 14 50  08.00-16.30
www.vs-hus.se 

SKINNSKATTEBERG

ÖPPETTIDER

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

Bastukvällar (Efter beställning)
25:-/gång   18.00 - 21.00

Discobowling efter önskemål

Priser:
Vuxna   23:-/serie
Pensionärer  15:-/serie
Barn/ungdom  12:-/serie

Bokningar:  150:-/timme/bana
Företag:  150:-/timme/bana +moms

Bokning 0222-10202, fax 0222-10001
Mail info@lurbohallen.se

  Ny Skola – Nya Möjligheter
Namntävling för Centralskolans nya skola 
Nu vill vi ha hjälp att hitta ett nytt namn som passar vår nya skola. 

Alla är välkomna att lämna förslag både elever, föräldrar, personal och allmänhet. Har ni ett bra förslag 
så maila eller posta det till Ylva Åkerberg senast den sista november 2009. Förslagen tas upp i skolrådet 
i december där vi gemensamt väljer ut några namn. Den slutgiltiga rösten ligger sedan hos eleverna som 

genom röstning får utse det namn de tycker bäst om. 

Tanken är att när vår ombyggnation av skolan är klar så skall det nya namnet finnas på plats till invig-
ningen av vår Nya skola med de Nya möjligheterna. Mer information om invigningen kommer längre 

fram……

Jag ser med spänning fram mot era förslag!

ylva.akerberg@skinnskatteberg.se
Ylva Åkerberg

Box 101
739 31 Skinnskatteberg
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Tillsammans kan vi skapa ett 
bättre Skinnskatteberg

Behöver Dig som vill vara med och dra 
Ditt strå till stacken!

Alla kan delta på sina villkor, till exempel:

• delta i våra månadsmöten och diskutera 
      aktuella frågor i vår kommun. Ju fler idéer      
      och förslag, desto bättre slutliga förslag I en        
      liten kommun som vår ligger förslag och
      beslut ”synliga” för alla.
• vara med i en arbetsgrupp om en aktuell 

fråga.
• efter nästa val komma in i fullmäktige.
• på sikt delta aktivt i utskott eller nämnd.

Är du ung, gammal eller mitt i livet? 
Om demokratin ska leva, måste många 
delta och ta ansvar. Gör slag i saken och 

hör av Dig!

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

vanja.leneklint@telia.com

eller ring 0222-416 72

Vi lovar Dig en rolig och intressant tid!

Vi har månadsmöte den 13 oktober kl. 
19.00 i St Davidsgården. 

Med diskussion av aktuella frågor 
Du är hjärtligt välkommen!            

Biblioteket informerar

Tack!
Till alla besökare och låntagare för visad 

hänsyn under vår röriga tid under 
sommaren.

Isas reflektion och boktips
Limpan är sugen av Eva Lindström
Är det så i dagens samhälle att vissa 
har allt? Och andra ingenting? Och 
visst skulle vi alla må bättre av att 
dela med oss? Både av vårt mate-
riella välstånd, tid och omtanke. 

”Limpan är sugen” säger allt – men 
utan ett enda ord!

Bibliotekets utställningar

Västmanlands idrottsförbund – 80-år
14 oktober – 30 oktober

Vernissage och café med SISU idrotts-
utbildarna kl 15.00

Nalle utställning i galleri Tittskåpet
14 oktober – 30 oktober

Teater för skola och förskola

Johan Padan upptäcker Amerika
2 oktober

Kl 10 i Korpen
åk 8 och 9

Ture blåser bort
6 oktober

Kl 9.30 och 10.45 i Korpen
För förskolorna 

Kl 10.45 även för Stackens barn och föräld-
rar

Inom projekt Skapande skola med stöd av 
Ett kulturliv för alla och Skinnskattebergs 

teaterförening:
KI av Noll Corpus

16 oktober
Kl 10 i Korpen

åk 8 och 9
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Temadag: Älgjakt och Varg  
        
Välkommen till spännande föreläsningar och diskussioner.

11.00 Thomas Ekberg - Eftersök på Älg
Nästan alla jägare skadeskjuter någon gång under sitt jägarliv. Det är då mycket viktigt att man gör ordentliga eftersök för att 
minska lidandet för djuret. 
Thomas är välkänd för de flesta jägare i norden. Under snart 20 år har han förmedlat sina gedigna kunskaper om jakt och viltvård i olika sammanhang. Bland 
annat i serierna Dianas Stigar och Jakt & Jägarliv. Thomas brinner starkt för att få in fler ungdomar på den jaktliga banan. 

12.30 Thomas Ekberg - Varg i Ryssland 
Ett föredrag om Thomas  Ekbergs erfarenheter av varg och vargjakt i Ryssland.

14.00 Varg i Västmanland - 
Här får du höra om hur det ser ut med vargen i Västmanland, Skinnskatteberg
15.00 Diskussionsforum kring varg & vargjakt
Här möts publik och föreläsare i en diskussion kring varg och vargjakt, medverkande Thomas Ekberg, Grimsö viltskadecenter 
& Länsstyrelsen.
4 oktober, Kulturhuset Korpen, Skinnskatteberg
Entré 50 kr 
Ut i naturen  är ett projekt som ABF driver med syfte att stärka kunskapen om och intresset för naturen.  
Information kontakta: Annika Hedberg-Roth 073-0847671
Arrangemanget stöds av:
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Söndag 11 oktober kl 11.00
Heds kyrka

 
 

Som ett
Prisma
Mässa för kör, solister och orkester
Texter: Eva Norberg Hagberg
Musik: Susanne Bågenfelt
Församlingens körer sjunger
Hans Eric Johansson,präst
Kyrkkaffe, skördeauktion  
– bidrag emottages tacksamt!
Till förmån för ”Hela Världen”

 

Lördag 3 oktober kl. 18.00 
Gunnilbo kyrka 
 
 

Konsert

 

frånUppsala
Under ledning av Kettil Skarby 

Fri entré - Välkomna!

 

Fredag 23 oktober kl. 19.00 
S:t Davidsgården 
 

”Visafton i höstmörkret”

Lokala trubadurer. Sjung och lyssna! 
Trivsam stämning och värmande 
soppa serveras!

Till förmån för

Hej alla juniorer! 
Det har tyvärr visat sig att tiderna för juniorgrup-
pen inte passar med skolans tider. 
Därför ändrar vi nu tiden för att så många som 
möjligt ska kunna vara med på Juniorerna.

NY TID! 
Tisdagar kl. 16.00-17.30 

Kyrkans juniorgrupp är för er som går års-
kurs 4-6. Vi träffas en gång i veckan på S:t 
Davidsgården för att skapa, prata, fika, spela 
spel och ha kul. 
 
Juniorgruppen har 15 platser för terminen. 
För anmälan kontakta mig på: 
 
0222-336 34 eller 070-651 30 30 
martin.stahl@svenskakyrkan.se 
// Martin Ståhl

 

Nu har konfirmandläsningen börjat!
 

Vi har platser kvar! Intresserad!
 
Hör av dig till pastorsexpeditionen: 
Tel. 0222-10010 
Pedagog Martin Ståhl tel. 336 34 el. 
Prästen Marie Blommé tel. 336 30

Kyrkorna under Allhelgonahelgen 
 

Kyrkorna är öppna för ljuständning och en stund i stillhet.
Kaffe serveras.
 
 
 

Fredag 30 oktober  
kl.13-17 i Skinnskattebergs och Gunnilbo kyrkor, 
kl.13-18 i Heds kyrka.
 
 

Lördag 31 oktober kl.13-17 i Skinnskattebergs kyrka
 
 

Gudstjänster
Lördag 31 oktober
Kl.11 Allhelgonamässa, Heds kyrka. Hedkören medverkar
Kl.12 Kyrkogårdsandakt, Heds kyrkogård
Kl.16 Minnesgudstjänst, Gunnilbo kyrka
Kl.18 Minnesgudstjänst, Skinnskattebergs kyrka
 

Söndag 1 november
Kl.18 Mässa vid Alla Själars dag, Skinnskattebergs kyrka.  
S:t Davidskören medverkar
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Svenska kyrkans kalendarium oktober 2009
Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling

 
Tisdag  29/9 kl. 19.00 Församlingsafton i Hedgården. ”Vardagslivets bilder”, Hedkören. 
Lördag  3/10 kl. 18.00 Kören Canzonetta från Uppsala konserterar i Gunnilbo kyrka. Under  
     ledning av Kettil Skarby. Marie Blommé.
Söndag 4/10 kl. 11.00 Gudstjänst i S:t Davidsgården i Skinnskatteberg. Marie Blommé.
Måndag 5/10 kl. 14.00 Heds syförening har möte hemma hos Elny och P-O Persson, Uttersberg
Onsdag 7/10 kl. 13.00 Korsdrag i S:t Davidsgården, Skbg. ”Evert Taube i våra hjärtan”.  
     Glädjekören och Susanne Bågenfelt.
Onsdag 7/10 kl. 19.00 Skinnskattebergs syförening har möte i S:t Davidsgården. 
Torsdag 8/10 kl. 10.30 Andakt på Klockarbergsgården i Skinnskatteberg. Lisbet Kjellin.
Söndag 11/10 kl. 11.00 Mässa i Heds kyrka. ”Som ett prisma” Mässa för församling, kör, 
     solister och kompgrupp. Dir: Susanne Bågenfelt. 
     Skördeauktion i kyrkan till förmån för Svenska kyrkans biståndsarbete
      i världen -  Hela världen.
Söndag 18/10 kl. 11.00 Gudstjänst i S:t Davidsgården, Skinnskatteberg. Pia Luotomäki.
 
 
 

Söndag 18/10 kl. 16.00 Gudstjänst på finska i S:t Davidsgården, Skinnskatteberg. Paavo Collin.
Måndag 19/10 kl. 13.00 Heds kyrkliga syförening stöper ljus i Hedgården, Hed.
Tisdag  20/10 kl. 16.00 Vardagsmässa i Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé.
Onsdag  21/10 kl. 13.00 Korsdrag i S:t Davidsgården i Skinnskatteberg. ”Hemma hos mina kompisar  
     vargarna”. Tage Berggren berättar och visar bilder. 
Torsdag  22/10 kl. 14.00 Andakt på Hemgården i Skinnskatteberg. Marie Blommé. 
Fredag  23/10 kl. 19.00 ”Visafton i höstmörkret” S:t Davidsgården, Skbg. Lokala trubadurer möts 
     en kväll. Trivsam stämning och värmande soppa. Till förmån för kyrkans
     biståndsarbete - Hela världen. 
Söndag  25/10 kl. 11.00 Högmässa med prostvisitation i Skinnskattebergs kyrka. Jan Olov Risberg,
     Hans Eric Johansson, Marie Blommé. Glädjekören medverkar. Klock café.
Måndag 26/10 kl. 14.00 Skinnskattebergs syförening har möte i S:t Davidsgården. Skinnskatteberg 
Fredag  30/10 kl. 13-17 Café i Skinnskattebergs kyrka. I samband med Alla helgona helgen.
Fredag  30/10 kl. 13-18 Café i Heds kyrka. I samband med Alla helgona helgen.
Fredag  30/10 kl. 13-17 Café i Gunnilbo kyrka. I samband med Alla helgona helgen. 
Lördag  31/10 kl. 11.00 Allahelgonamässa i Heds kyrka. Hans Eric Johansson. Hedkören medverkar.
Lördag  31/10 kl. 12.00 Kyrkogårdsandakt på Heds kyrkogård. Hans Eric Johansson.
Lördag  31/10 kl. 13-18 Café i Skinnskattebergs kyrka.
Lördag  31/10 kl. 16.00 Minnesgudstjänst i Gunnilbo kyrka. Hans Eric Johansson och Marie Blommé
Lördag  31/10 kl. 18.00 Minnesgudstjänst i Skinnskattebergs kyrka. Hans Eric Johansson och  
     Marie Blommé.
Söndag  1/1 kl. 18.00 Mässa på Alla själars dag i Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé  
     S:t Davidskören medverkar. 

www.svenskakyrkan.se/skinnskatteberg

Efter söndagens 11-gudstjänst serveras kyrkkaffe.
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Vi är största fastighetsägaren i 
kommunen och hyr ut

1-2 rok        på- Klockarberget
   - Smedstigen
   - Sjövägen i Riddarhyttan
3-4 rok - Sotvreten (radhus)
   - Mårdstigen - Harstigen 
     (parhus, även 6 rok)
   - Rådjursstigen
    - Harstigen  (villor)
   - Sjövägen i 
     Riddarhyttan  (radhus)
Intresserad? 
Ring Åke Nilsson på tel 
0706-23 16 35
Titta på: www.smedjebygden.se

29 klarade klassikern.

Skinnskattebergsklassikern är genomförd.
 
Totalt så deltog 88 personer i någon av delmo-
menten. 
Av dessa genomförde 29 alla tre grenarna skidor, 
cykel och löpning. Dessa har ett diplom att vänta 
så snart de är tryckta.
Systemair vann företagsutmaningen. 
De hade flest anställda i de olika deltävlingarna.
(I förhållande till totalt anställda på resp företag)

Tack vare att Skinnskattebergs kommun, Syste-
mair och Setra ställde upp och sponsrade arrang-
emanget har vi i livsstilsgruppen lottat ut tre pri-
ser i vardera klasserna; damer utmaning, damer 
motion, herrar utmaning och herrar motion.

Vinnare blev:
Damer utmaning; Camilla Jansson, Karolina 
Rönning och Ann-Catrin Andersson.
Damer motion; Lena Lovén Rohlén, Birgitta 
Berglund och Ulrika Karlsson.
Herrar utmaning; Ove Johansson, Jari Reijonen 
och Roger Åsberg.
Herrar motion; Bengt-Ove Forsberg, Leo Rön-
ningen och Per Björklund.
Priserna finns att hämta i reception i 
kommunhuset.

Livsstilsgruppen är mycket nöjda med att så 
många deltog i arrangemanget. Tyvärr var väder-
gudarna inte med oss när längdskidorna genom-
fördes. 
Några av de som tänkt sig åka för utmaningsdi-
plomet tvingades nöja sig med motionklassen. 
Men med is under skidorna är det inte så lätt att 
åka 21 kilometer!
Tack alla som deltog i någon av grenarna och 
tack till sponsorerna.
Livsstilsgruppen i Skinnskattebergs kommun

JW:s VVS
Din nya rörmokare i 

Skinnskatteberg

Jag utför allt inom VVS och 
värmepumpar.

Mobil: 070-2960550
jimmywrangfall@telia.se


