
Riksmästerskap!
Under oktober spelas PRO:s 
riksmästerskap i Bowling i 
Skinnskatteberg. Missa inte 

invigningen den 3/10
www.lurbohallen.se

Skinnskatteberg har blivit 
finskt förvaltningsområde! 

Läs mer på sidorna 6-7

0222:an
www.skinnskatteberg.se

Aktuellt för Skinnskattebergs kommun - 
Årgång 26 Nr 8, Oktober 2011

Kommunstyrelsen 
sammanträder

Tisdag 25 oktober 
klockan 10.00 i Stora 

sammanträdesrummet, 
Kommunhuset

Allmänheten hälsas 
välkomna!

Ur detta nummer: 
* Sök stipendier     sid. 2 
* Inbjudan till möte   sid. 4 
* Det händer på biblioteket  sid. 8 
* Sedan sist     sid. 9 
* Korpen i oktober   sid. 12 
* Om plastsortering   sid. 14 
* Kyrkans kalender   sid. 15

Lyckad 
LONA-dag!

På Klockarberget firades den 
4 september den så kallade 
LONA-dagen.

LONA står för LOkalt 
NAturvårdsarbete och är 
ett projekt där kommunen 
tidigare har fått EU-medel 
för att rusta upp och utveckla 
miljön på berget.

Livsstilsgruppen från kom-
munen och Skinnskatteberg 
med Hed och Gunnilbo 
församlingar planerade da-
gen och den innehöll såväl 
friluftsgudstjänt som tipspro-
menad, uppvisning av fågel-
holkar av olika slag, boule-
spel, svampvisning och korvgrillning.

Det var en bra bit över 50 personer som deltog i 
det vackra höstvädret där Heléne Leijon predi-
kade och Ulla Jansson vägledde i svamparnas 
fascinerande värld./ Staffan Bergman

Heléne Leijon är en 
uppskattad talare som 
verkligen kan fånga 
sitt auditorium.

Kulturtips i sista minuten: 

Fredag 30 september kl 19:00 i Skinnskattebergs Kyrka

Konsert med Västerås Sinfonietta
Under ledning av Johannes Gustavsson kommer länets stora orkester att fram-
föra Gustav Mahlers “Das Lied von der Erde”. Sångsolister är Daniel Johans-
son, tenor och Katja Dragojevic, mezzosopran. Recitatör är Samuel Fröler. 

Arrangör: Skinnskattebergs Kammarmusikförening med stöd av Skinnskat-
tebergs kommun, Statens Kulturråd, Västmanlandsmusiken och  Systemair. 
Entré: Entré 140 kr, medlemmar i Kammarmusikföreningen 80 kr
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Skolans matsedel vecka 40-43

 
0222:ans redaktion:

Redaktör:  Marie Wennerström 
Redaktionsråd: Jenni Tahkokorpi, Marlene Carlsson 

Adress:  0222:an, Box 101 
  739 22 Skinnskatteberg 
tfn:  0222 - 451 39 
e-post:   0222@skinnskatteberg.se
Ansvarig utgivare:  Kommunchef Leena Berglund 
0222:an utkommer med 10 nummer/år. Den finns även att hämta 
i kommunhusets reception, 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.

Vecka 40
Måndag: Elevernas val - Internationella barndagen
Tisdag: Ekologiska köttbullar, makaroner &   
 gräddsås.
Onsdag: Fiskgratäng & hemlagat potatismos.
Torsdag: Spaghetti & köttfärssås.
Fredag: Kyckling schnitzel, klyftpotatis & bea-sås.

Vecka 41
Måndag: Skånsk kalops & potatis.
Tisdag: Hemlagad färsbiff, brunsås, grönsaker &  
 potatis.
Onsdag: Panerd fisk, kall sås & potatis.
Torsdag: Köttfärssoppa & Pannkaka.
Fredag: Pizza med tomat, nötfärs & ost.

Vecka 42
Måndag: Prinskorv, stuvade morötter & potatis.
Tisdag: Hemlagad Färsbiff, Gräddås, grönsaker &  
 potatis.
Onsdag: Panerad fisk, remouladsås & potatis.
Torsdag: Krämig morotsoppa med örtkräm &   
 pannkaka.
Fredag: Tacos

Vecka 43
Måndag: Pastagratäng med kyckling & ostsås.
Tisdag: Hemlagad Färsbiff, gräddsås, grönsaker &  
 potatis.
Onsdag: Potatisens dag. Potatisbullar med bacon,  
 Potatis & purjolöksoppa & Potatislimpa.
Torsdag: Korvstroganoff & ris.
Fredag: Kycklingfilé, currysås & ris.

Vecka 44 Höstlov.

Skinnskattebergs 
kommuns stipendier

Stipendiemedel kan sökas ur följande 
stiftelser:

Medel ur Augusta Bäckmans sjukvårds-
stiftelse 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 folkbokförda i Skinnskattebergs kom-
mun som genomgår fortsatt skolutbildning 
efter den obligatoriska grundskolan.

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 arbete på jorden.

Ansökan: 
Sista ansökningsdag är den 31 oktober 2011 
för Augusta Bäckmans sjukvårdsstiftelse, J L 
Eklunds stiftelse och Pontus Nohres stiftelse. 
För Gunnilbo Jordbruksstiftelse är sista an-
sökningsdag den 1 december 2011.

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

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



3

www.skinnskatteberg.se0222:an

Aktivitetskalender
Oktober 2011

30/09 | 19:00 - Konsert med Västerås Sinfonietta  
-  Skinnskattebergs kyrka
02/10 | 11:00 - Grannsamverkan möte 2/10 11.00  
Fiket i Bernshammar
02/10 | 14:00 - Familjeföreställning: Hallå Miro.   
Kulturhuset Korpen. Se annons s.12
02/10 | 18:00 - Film, från 11 år - se www.biokorpen.se 
för mer info. | Kulturhuset Korpen
03/10 |  12.30 - PRO:s Riksmästerskap i bowling 
startar. Invigning av Lars Andersson | Lurbohallen
03/10 | - Bowling - Lurboligan (fd korpen) startar. 
Anmälan senast 24/9. | Lurbohallen
03/10 | 18:00 - Skolmat som gör gott! - föreläsning | 
Kulturhuset Korpen. Se annons sid 16
03/10 | 19:00 - Gympa - | Gymnastiksalen
03/10 | 19:00 - Folkpartiet har månadsmöte - Väl-
kommen | St:Davidsgården
04/10 | 17:30 - JUNIS För barn (bl a Skapis, Movie-
kids, Safekids) Tisdagar klockan 17.30 -19.00 Skolvä-
gen 8 | Skinnskatteberg
05/10 | 18:30 - Informations/diskussionsmöte - | 
Kommunhuset. Se annons sid 4
05/10 | 19:00 - Aerobics - | Gymnastiksalen
06/10 | 19:00 - I Huvudet på H.C. Andersen | Kultur-
huset Korpen. Se annons sid 12
08/10 | 15:00 - Barnopera Tre små grisar. För hela 
familjen | Kulturhuset Korpen. Se annons sid 12
09/10 | - Seminarium på Galleri Astley - Jim Berg-
gren, Nätverkande mellan verkstäder (Vardagsbilder) 
och Nina Bondesson, Handens kunskap samt panelde-
batt. | Galleri Astley
9/10 kl. 15.00. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 
suomenkielisten asukkaiden oikeuksista ja mahdol-
lisuuksista. Paikka: Suomi-Seura (kunnantalon takana). 
Järjestäjä: Skinnskattebergin kunta.
9/10 kl. 15.00. Informations- och diskussionsmöte 
om de finskspråkiga invånarnas rättigheter och möjlig-
heter. Plats: Finska-Föreningens lokaler (bakom kom-
munhuset). Arrangör: Skinnskattebergs kommun.
09/10 | - Utställning: Kristina Anshelm, Ulla Wenn-
berg, Helena Mellin. - Hemma hos, Grafikinstallation | 
Galleri Astley
09/10 | - Utställning: Ernst Neizvestny grafik 1960 - 
1990-tal - | Konstmuseet Galleri Astley
09/10 | - Utställning: Jubileumsutställning - Föreningen 
för Grafisk Konst firar 125 år. Se www.galleriastley.
com för mer information. | Konstmuseet Galleri Astley
09/10 | 15:00 - Föredrag och paneldiskussion om 
konstens villkor. - ”Träffpunkt GG” - regional nätverks-
träff i Uttersberg - | Grafikverkstan Godsmagasinet
09/10 | 16:00 - Konsert - Nordic | Kulturhuset Korpen. 
Se annons sid 12

09/10 | 19:00 - Aerobics - | Gymnastiksalen
10/10 | 19:00 - Gympa - | Gymnastiksalen
11/10 | 17:00 - Vernissage ”Bergslagsbilder” av Mikael 
Bergman. Fotoutställningen pågår tom. 10 november | 
Biblioteket
12/10 | -  Manusstopp för 0222:an. 0222@skinnskat-
teberg.se | Skinnskatteberg
12/10 | 19:00 - Aerobics - | Gymnastiksalen
12/10 | 19:30 - Film, från 11 år - se www.biokorpen.se 
för mer info. | Kulturhuset Korpen
15/10 | 10:00 - Bowling BK Skinnsberg F-Karlslund F, 
kl 13.40  BK Skinnsberg A-Tyresö | Lurbohallen
15/10 | 16:00 - Konsert | Kulturhuset Korpen. Se an-
nons sid 12
16/10 | 18:00 - Film, från 15 år - se www.biokorpen.se 
för mer info. | Kulturhuset Korpen
16/10 | 19:00 - Aerobics - | Gymnastiksalen
17/10 | 19:00 - Gympa - | Gymnastiksalen
18/10 | 19:00 - Föreningen Kultera håller årsmöte. 
Välkomna! | Kulturhuset Korpen
19/10 | 14:00 - Bowling - kl 14.00 PB Lurbo -Ludvika 
2 | Lurbohallen
19/10 | 19:00 - Aerobics - | Gymnastiksalen
19/10 | 19:30 - Film, från 15 år - se www.biokorpen.se 
för mer info. | Kulturhuset Korpen
20/10 | 18:30 - Möte IOGT-NTO - 20.10  månadsmöte 
hos Birgitta Jansson. Välkommen | Skinnskatteberg
22/10 | 10:00 - 22-23/10  10.00-17.00 ”Öppen Verk-
stad” - alla välkomna att titta, fråga, göra bilder - 
lördag och söndag. Uttersberg 20, 073-564 11 67   | 
Grafikverkstan Godsmagasinet
23/10 | 18:00 - Film, från 11 år - se www.biokorpen.se 
för mer info. | Kulturhuset Korpen
23/10 | 19:00 - Aerobics - | Gymnastiksalen
24/10 | 19:00 - Gympa - | Gymnastiksalen
24/10 | 19:00 - Folkpartiet har möte. | Galleri Astley
25/10 | 10:00 - Kommunstyrelsen sammanträder - 
Stora sammanträdesrummet. | Kommunhuset
25/10 | 14:30 - Bowling - kl 14.30  PB Lurbo-Fagersta 
4-manna | Lurbohallen
26/10 | 19:00 - Aerobics - | Gymnastiksalen
27/10 | 18:00 - ”En kväll för världens barn”  | Kultur-
huset Korpen. Se annons sid 12
29/10 | 19:00 - Digitalopera - Don Giovanni | Kultur-
huset Korpen. Se annons sid 12
30/10 | 15:00 - Matinéfilm, Barntillåten - se www.
biokorpen.se för mer info. | Kulturhuset Korpen
30/10 | 18:00 - Film, från 11 år - se www.biokorpen.se 
för mer info. | Kulturhuset Korpen
30/10 | 19:00 - Aerobics - | Gymnastiksalen
31/10 | 19:00 - Gympa - | Gymnastiksalen
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Inbjudan till informations/diskussionsmöte

På dagordningen för detta möte finns 2 punkter:

Kommunfullmäktige i Skinnskatteberg beslutade 2011-04-18  att sluta avtal med migrationsverket om 
att ta emot 12st ensamkommande flyktingbarn/ungdomar till vår kommun. Daniel Gissberg informerar 
om den verksamheten.

2012 återkommer Körstämman i ny tappning. Staffan Bergman, Skinnskattebergs kommun,  
Erik Lindman, studieförbundet Sensus berättar om tankarna kring Körstämman.

Datum: Onsdagen den 5 oktober 
Tid:  18:30 
Plats:  Kommunhuset

För att vi ska kunna beräkna fika ser vi gärna att ni anmäler er. Anmälan  
senast 3/10 till anna-lena.pligg@skinnskatteberg.se eller 0222-451 49

VÄLKOMNA!
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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 självkost-
nadspris. I övrigt får du ta med det som passar till dig och 
ditt barn.

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

Sagostund med Isabelle
Tisdag 4 oktober 13.30 - ”FÄRG”

Familjerådgivningen kommer på besök
Tisdag den 18 oktober

Vi bakar bröd tillsammans med barnen
Tisdag 18 oktober
Torsdag 20 oktober

VÄLKOMMEN

Nytt företagsregister
Skinnskattebergs kommun har ett nytt  
företagsregister från den 1/7 2011. Det upp-
dateras varje månad och innehåller även före-
tag som har sin verksamhet inom  kommun-
gränsen men sitt säte i en annan kommun.

Registret hittas på kommunens hemsida un-
der fliken ”Näringsliv”.

Turistinformation
Under vinterhalvåret finns Turistinformationen 
i Biblioteket. Där finns broschyrer, men dock 
icke alltid personal. Öppettiderna följer Biblio-
tekets öppettider tills vidare. 

Välkommen!

Slamtömning i Skinnskattebergs kommun

Kampanjtömningen för hösten kommer att påbörjas vecka 37, 2011. Alla fastighetsägare 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: BS-sanering i Avesta, Grabbogatan 10, 774 35 Avesta. Tel. 0226-597 70, Journr. 
070-600 95 05, Fax. 0226-577 70, e-post: krister@bssanering.se  eller petergreen@bssanering.se 

Tömningar av slambrunnar utföres enlig BS-sanering egen sammanställd schema.
Tidplanen är satt till vecka 37-50. 

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  0226-597 70 och 
tala om att du inte fått ”Kampanjtömningen” utförd.

TREVLIG HÖST
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På svenska och fi nska i Skinnskattebergs kommun!

Ny tvåspråkig informatör i invånarnas tjänst på svenska och fi nska 
Jag heter Jenni Tahkokorpi som från Finland fl yttade till det vackra Skinnskatteberg i augusti. Jag har nu börjat arbeta som två-
språkig informatör (svenska-fi nska) på kommunen, vilket bl.a. innebär att jag planerar kommunens kommunikationsverksam-
het, skriver pressmeddelanden och informerar både invånare och de anställda om aktuella ärenden i kommunen. Jag tar även 
hand om de arbetsuppgifter som har med fi nska förvaltningsområdet att göra, såsom att kartlägga vem som inom personalen 
har kunskaper i fi nska och vad för slags behov invånarna har gällande fi nskspråkig barn- och äldreomsorg osv. Därtill fung-
erar jag som kommunens kontaktperson till de fi nsktalande invånarna. I denna spalt kommer jag i fortsättningen att informera 
invånarna om aktuella ärenden både på svenska och fi nska. Denna gång koncentrerar jag mig på att skriva om de rättigheter 
som de fi nskspråkiga invånarna i kommunen har och som varje kommuninvånare borde vara medveten om.

Sverigefi nnarnas och fi nskans ställning i Sverige
Enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk är sverigefi nnarna en av de fem nationella minorite-
terna i Sverige, i likhet med judar, romer, samer och tornedalingar. Alla dessa minoritetsgrupper har sedan länge bott i Sverige,
och var och en av dem har en egen kulturell, språklig och/eller religiös bakgrund och identitet. Enligt lagen ska myndigheterna
främja de nationella minoriteternas möjligheter att bevara och utveckla deras egen kultur i Sverige. I synnerhet ska myndighe-
terna främja barnens användning av minoritetsspråk samt utvecklingen av deras kulturella identitet. Därtill ska myndigheterna 
ge representanterna för de nationella minoriteterna möjligheten att påverka sådana ärenden som berör dem samt informera om 
de rättigheter som de nationella minoriteterna har. Sverigefi nnarna har bl.a. rätt att använda fi nska då de skriftligt är i kontakt 
med Riksdagens ombudsmän, Skatteverket, DO, Försäkringskassan och JO.
 Enligt språklagen (2009:600) är fi nska en av de fem nationella minoritetsspråken i Sverige. De övriga nationella 
minoritetsspråken är samiska, meänkieli, jiddisch och romani chib. Myndigheterna ska skydda och främja de nationella mi-
noritetsspråken. Varje människa som hör till en nationell minoritet ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda sitt 
modersmål. I den svenska skollagen (2010:800) sägs det i sin tur att en elev som har en vårdnadshavare (t.ex. mor eller far) 
vars modersmål är ett av de nationella minoritetsspråken har rätt att få modersmålsundervisning ifall eleven kan grunderna i 
detta språk.

På fi nska i Skinnskattebergs kommun
Från och med början av februari 2011 hör Skinnskattebergs kommun till förvaltningsområdet för fi nska språket. I Sverige 
fi nns det för tillfället sammanlagt 32 kommuner (bl.a. Hallstahammar, Köping, Stockholm, Uppsala och Västerås) som är 
med i detta förvaltningsområde, och ännu fl er vill vara med. Nu när vi hör till förvaltningsområdet för fi nska språket, innebär 
detta enligt lagen (2009:724) att i kontakt med kommunala myndigheter har en fi nsktalande invånare rätt att använda fi nska, 
att muntligt få svar på sin fråga på fi nska, att på begäran få en fi nsk översättning av ett beslut och dess grunder som gäller 
invånaren samt att få delvis eller helt fi nskspråkig barn- och äldreomsorg.

Välkommen till informations- och diskussionsmöte om de fi nskspråkiga invånarnas rättigheter och möjligheter!
Vill du veta mer om dina rättigheter att få fi nskspråkig service på kommunen? Vill du exempelvis att dina barn får en fi nsk-
språkig barnskötare på förskolan eller att dina barn får undervisning i fi nska språket i skolan? Du är välkommen att på fi nska 
(och vid behov även på svenska) höra om dina rättigheter och möjligheter att få fi nskspråkig service i kommunen samt att ge 
idéer om vad för slags aktiviteter vi i kommunen skulle kunna ordna på fi nska!

Vad? Informations- och diskussionsmöte om fi nskspråkig service i kommunen

När? På söndag den 9 oktober 2011 kl.15.00

Var? På Finska-Föreningens lokaler (Herrgårdsvägen 2, bakom kommunhuset)

För vem? För alla som känner sig vara sverigefi nne och/eller för de som gillar fi nska språket och kulturen. Mitt önskemål är 
att i synnerhet sådana barnfamiljer där den ena föräldern (eller båda två) har sverigefi nsk bakgrund kommer med. 

Varför? För att du ska få veta om vad allt du kan göra på fi nska i vår kommun, för att du ska träffa andra sverigefi nnar medan 
du fi kar, och för att du ska kunna hjälpa mig med mitt jobb: att fundera på hur vi tillsammans kan revitalisera fi nska kulturen 
och språket i kommunen.

Trevlig fortsättning på hösten och vi hörs – på fi nska eller svenska!

Med vänliga hälsningar, Jenni Tahkokorpi, tvåspråkig informatör (svenska-fi nska), Skinnskattebergs kommun
tel. 0222 450 44, e-post: jenni.tahkokorpi@skinnskatteberg.se 
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Ruotsiksi ja suomeksi Skinnskattebergin kunnassa!

Uusi kaksikielinen tiedottaja kuntalaisten asialla ruotsiksi ja suomeksi 
Minä olen Jenni Tahkokorpi, joka perheensä kanssa muutti Suomesta kauniiseen Skinnskattebergiin elokuussa. Olen 
aloittanut kunnassa kaksikielisenä (ruotsi-suomi) tiedottajana, ja työnkuvaani kuuluu mm. kuntaviestinnän suunnittelu, 
lehdistötiedotteiden laatiminen sekä Skinnskattebergiläisten ja kunnan työntekijöiden informoiminen kunnan asioista. 
Lisäksi huolehdin suomen kielen hallintoalueeseen liittyvistä tehtävistä, kuten kunnan henkilökunnan suomen osaajien 
kartoittamisesta sekä asukkaiden tarpeiden selvittämisestä mm. suomenkielisen lasten- ja vanhustenhuollon osalta. Toimin 
myös suomenkielisten asukkaiden yhteyshenkilönä kuntaan päin. Tällä palstalla tulen jatkossa tiedottamaan kunnan asioista 
sekä ruotsiksi että suomeksi. Nyt ensimmäisellä kerralla keskityn suomen kielen asioihin, joista jokaisen kuntalaisen on hyvä 
olla tietoinen. 

Ruotsinsuomalaisten ja suomen kielen asema Ruotsissa
Kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä koskevan lain (2009:724) mukaan ruotsinsuomalaiset ovat yksi Ruotsin 
viidestä virallisesta kansallisesta vähemmistöstä juutalaisten, romanien, saamelaisten ja tornionlaaksolaisten ohella. Nämä 
kaikki vähemmistöryhmät ovat asuttaneet Ruotsia jo pitkään, ja jokaisella niistä on myös oma kulttuurinen, kielellinen 
ja/tai uskonnollinen tausta ja identiteetti. Samaisen lain mukaan viranomaisten tulee edistää kansallisiin vähemmistöihin 
kuuluvien ihmisten mahdollisuuksia säilyttää ja kehittää omaa kulttuuriaan Ruotsissa. Erityisesti on edistettävä lasten oman 
vähemmistökielen käyttöä ja kulttuuri-identiteetin kehittymistä. Lisäksi viranomaisten tulee antaa kansallisten vähemmistöjen 
edustajille vaikutusmahdollisuus heitä itseään koskevissa asioissa sekä tiedottaa kansallisten vähemmistöjen oikeuksista. 
Ruotsinsuomalaisilla on mm. oikeus käyttää suomen kieltä, kun he asioivat kirjallisesti Valtiopäivien asiamiesten, Veroviraston,
Syrjintäasiamiehen (DO), Vakuutuskassan tai Oikeuskanslerin (JO) kanssa.   
 Suomen kieli on kielilain (2009:600) mukaan Ruotsin yksi viidestä virallisesta vähemmistökielestä. Muut viralliset 
vähemmistökielet ovat saame, meänkieli, jiddiš ja romani chib. Viranomaisten tulee suojella kansallisia vähemmistökieliä ja 
edistää niiden käyttöä. Jokaiselle kansalliseen vähemmistöön kuuluvalle tulee antaa mahdollisuus oppia, kehittää ja käyttää 
äidinkieltään. Ruotsin koululaissa (2010:800) sanotaan puolestaan, että oppilaalla, jonka huoltajan (esim. äidin tai isän) 
äidinkieli on jokin kansallinen vähemmistökieli, on oikeus äidinkielen opetukseen, mikäli lapsi osaa kyseisen kielen alkeet/
perusteet.

Suomen kielellä Skinnskattebergin kunnassa
Skinnskattebergin kunta on helmikuun 2011 alusta lähtien kuulunut suomen kielen hallintoalueeseen (förvaltningsområdet 
för fi nska språket). Ruotsissa on tällä hetkellä yhteensä 32 suomen kielen hallintoalueeseen kuuluvaa kuntaa (mm. Eskilstuna, 
Hallstahammar, Köping, Tukholma, Uppsala ja Västerås), ja lisää on tulossa. Nyt kun kuntana kuulumme suomen kielen 
hallintoalueeseen, tarkoittaa se lain (2009:724) mukaan käytännössä sitä, että asioidessaan kunnan viranomaisten kanssa 
suomenkielisellä asukkaalla on oikeus käyttää suomen kieltä, saada suullinen vastaus kysymykseensä suomeksi, pyydettäessä 
saada suomenkielinen käännös päätöksestä ja sen perusteista, saada osittain tai kokonaan suomenkielistä lasten päivähoitoa 
sekä saada osittain tai kokonaan suomenkielisiä vanhustenhuollon palveluja.

Tervetuloa tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen suomenkielisten asukkaiden oikeuksista ja mahdollisuuksista!
Haluatko lisätietoja oikeuksistasi suomenkielisiin palveluihin kunnassamme? Haluaisitko esimerkiksi lapsillesi suomenkielisen 
hoitajan päiväkodissa tai suomen kielen opetusta koulussa? Tule kuulemaan (suomeksi ja tarvittaessa myös ruotsiksi) 
oikeuksistasi ja mahdollisuuksistasi suomenkielisiin palveluihin sekä keskustelemaan siitä, mitä aktiviteetteja voisimme 
kunnassa järjestää suomen kielellä!
Mitä? Tiedotus- ja keskustelutilaisuus suomenkielisistä palveluista ja mahdollisuuksista
Milloin? Sunnuntaina 9. päivä lokakuuta 2011 klo 15.00
Missä? Suomi-Seuran tiloissa (kunnantalon takana, osoitteessa Herrgårdsvägen 2)
Kenelle? Kaikille, jotka kokevat itsensä tai läheisensä ruotsinsuomalaisiksi ja/tai joille suomen kieli ja kulttuuri ovat 
lähellä sydäntä. Toivon mukaan erityisesti lapsiperheitä, joissa jompikumpi tai molemmat vanhemmat ovat taustaltaan 
ruotsinsuomalaisia.
Miksi? Jotta tietäisit, mitä kaikkea voitkaan tehdä kunnassamme suomeksi, jotta tapaisit muita ruotsinsuomalaisia 
kahvikupposen tai mehulasin ääressä ja jotta voisit auttaa minua työssäni: keksimään, miten voisimme yhdessä elvyttää 
suomalaista kulttuuria ja kieltä kunnassamme.

Mukavaa syksyn jatkoa teille kaikille ja ollaan yhteyksissä – suomeksi tai ruotsiksi!

Terveisin, Jenni Tahkokorpi, kaksikielinen tiedottaja (ruotsi-suomi), Skinnskattebergin kunta
puh. 0222 450 44, sähköposti: jenni.tahkokorpi@skinnskatteberg.se
PS: Seuraa jatkossa kunnan kotisivuille ilmestynyttä suomeksi-osiota, jonne kokoan tietoa mm. suomenkielisistä palveluis-
tamme ja tapahtumistamme. 
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Halloween 
Cupen
4-5 november, 2011
Nu är det dags att anmäla sig till årets fotbollstur-
nering

Turneringen spelas fredag kväll – lördag em i 
Systemairhallen i Skinnskatteberg och avslutas med 
en bankett på lördag kväll. Alla är välkomna att 
delta, amatörer som icke amatörer. Både företag och 
privatpersoner, vem som helst är välkommen att dra 
ihop ett kompisgäng för att kämpa om segern!

Turneringsregler:
• 5 manna turnering med grupp & slutspel
• Max 10 deltagare per lag
• Kostnad 250 kr/person, då ingår bankett med 

prisutdelning, mat och disco.  250 kr/person 
gäller oavsett om man deltar i banketten eller ej.

• 16 st herrlag (8 elit + 8 amatör) och 8 st damlag. 
I elitgruppen får fritt antal licensierade spelare 
användas. I amatörgruppen får högst två licen-
sierade spelare användas. Licensierad spelare 
innebär att man spelat seriespel under 2011.

• Minimiålder: 16 år för att spela, 18 år för ban-
ketten

Anmälan sker till: 
gitte.parkatti@slu.se Skriv namn på alla spelare 
samt lagets namn.
Inbetalning till SSK på bankgiro 882-7701 (skriv 
lagets namn som avsändare)

OBS! Sista anmälningsdag
Måndagen den 24 oktober.  Är det mindre än 8 lag 
anmälda blir det ingen turnering och avgiften beta-
las tillbaka.

Samarbetspartners:

  

Det händer på 
biblioteket!

Internet dropin 
Torsdagar kl 17-19 

Söndag den 2 oktober kl 14 
Teater på Korpen Hallå Miro i samarbete 
med Skinnskattebergs teaterförening. Biljet-
ter kostar 40 kr för vuxen, 25 kr för barn. 
Förköp på biblioteket. 
Biljettbokning: 070-3073638.
Alla är hjärtligt välkomna!

Sagostund på Stacken
Tisdag den 4 oktober kl 13.30
Tema: Färg

Tisdag 11 oktober kl 17
Vernissage ”Bergslagsbilder” av Mikael 
Bergman. Fotoutställningen pågår tom. 10 
november

Tisdag den 25 oktober kl 18
”Höstrosor” Musik och boktips av och med 
Sari och Kersti
Fri entré i samarbete med Studiefrämjandet 

Teater för skolan arrangerat av 
biblioteket
11 oktober  En kokt, två grillade och  
  ett pucko. Med 4:e teatern  
  för åk 3-6 i Korpen
24 oktober  Håltimmar – i väntan på  
  vadå? Med Gycklargruppen  
  Trix för åk 7 i klassrum

Bibliotekets öppettider:
Mån 10-17, Tis, ons, tors 12-19, 

Fre 10-15 
www.skinnskatteberg.se/bibliotek

Tel: 0222-451 38
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Sedan sist 

I denna spalt rapporterar jag för alla intresserade 
kommunmedborgare om några av de olika frågor 
som varit uppe under den senaste tiden för mig som 
kommunstyrelse-ordförande i Skinnskatteberg. 
 
•	 Kommunstyrelsen har behandlat delårsbokslutet. 
Resultatet kommer att visa på ett överskott med god 
marginal jämfört med budget. Verksamheterna har lite 

blandat resultat men sammantaget ett överskott, och även årsprognosen pekar åt samma håll. 
Ekonomin är stabil och inget talar för några avvikelser fram till bokslutet 2011

•	 VKL:s (Västmanlands kommuner och landsting) kulturberedning där jag deltar, gör nu de sista 
förändringarna i den Kulturplan som ska gälla för hela länet. 

•	 Kommunen ska tillsammans med Skogsmästarskolan genomföra ett LONA-projekt (LOkalt 
NAturvårdsarbete) som syftar till att inventera å-fåran från Övre till Nedre Vättern vad gäller 
fiskebestånd, växtlighet och ruiner efter olika industrier. Området kommer förhoppningsvis att bli 
tillgängligt för avkoppling, studier och forskning.

•	 Just nu pågår en beredning som jobbar med kommunens delegationsordning. Meningen är att 
anpassa delegationsordningen så att den bättre överensstämmer med vår nya organisation.

•	 Jag har träffat riksdagsmannen Roger Haddad (fpl) och haft ett givande samtal om kommunens 
utveckling och utmaningar.

•	 Kommunfullmäktiges presidium har arbetat fram ett förslag till ny arbetsordning för fullmäktige. 
Gruppledarna för de olika partierna i fullmäktige har träffats och diskuterat förslaget.

•	 I samarbete med Norbergs kommun för vi samtal med Länsstyrelsen vad gäller nödvändiga 
satsningar på infrastruktur inför de kommande planerna på att starta gruvdrift i våra två 
kommuner.

•	 Länsstyrelsen har besökt Skinnskatteberg och gjort en tillsyn av vår Räddningstjänst.
•	 Har deltagit i en studieresa med VKL till regionen Champagne-Ardenne i nordöstra Frankrike. 

Många spännande och intressanta studiebesök. Ett utbyte mellan våra regioner när det gäller 
utbildning och turism planeras. 

Varm hälsning i hösten!

Skinnskatteberg den 13 september 2011
Lars Andersson (s) 
Kommunstyrelsens Ordföranden 
Skinnskatteberg

 

0222-106 57 (tel.tid 07.30-08.00)
070-728 72 38 Lena
070-441 27 43 Leif
070 441 46 44 Linda

VÄLKOMMEN !
med eller utan remiss
Nu i Skinnskatteberg och 
Fagersta

Lovén Rolén Sjukgymnastik
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ABF:s Studiecirklar hösten 2011 
Nu startar vi upp höstens verksamhet och detta är vad som finns att välja på än så länge: 
 
 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, ordbehandling m.m. 

Även dagtid för pensionärer. 
 Folkparken förr och nu - Läs och diskussions cirkel 
 Astronomi - Läs och diskussions cirkel 
 Sömnad & Broderi  
 Dans – Pardans 
 Jägarskola - Vi erbjuder jägarexamen för dig som är intresserad av jakt 
 Förberedande jägarexamen för ungdomar 
 Konstcirkel – Vi erbjuder cirklar i måleri, skulptur, smide, träslöjd m.m. 

 
Och mycket, mycket mer……. 
Saknar du något? 
Har du idéer på någon cirkel så hör av dig! 
Vi startar när cirkeln är full, ca 7 personer behövs. 
Låter det intressant? För mer information eller anmälan kontakta ABF. 
Se även vår hemsida med våra program 
 
www.v-v.abf.se 
 

  
 
 
 
 
 
 
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! 
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Lärlingsutbildning
Det är inte för sent att börja en lärlingsutbildning under  
hösten! Det finns platser kvar inom följande områden: 
Barn och fritid, el, fordon, handel och administration, 
hotell och restaurang, livsmedel - bageri och konditori, 
charkuteri och styckning, färskvaror.
 

Sjuksköterskeutbildning
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp på distans i Fagersta. 
Läs mer på vår hemsidan: www.nvu.se
 

Sista ansökan till högskolan är den 15 oktober.

För att boka tid, kontakta någon av våra studievägledare: 
 

Sanna Fredricsson:   0223-443 76  
Margaretha Nylander:   0223-291 64 
 

Lärlingsutbildning?
Sjuksköterska? 

Högskola? 

www.nvu.se

Skinnskattebergs 
solskydd 

Markiser, 
persienner och 

sol. vind

Även reparationer
0222-100 90
 070-6218765

 

 
 

 

Tillsammans kan vi 
skapa ett bättre 
Skinnskatteberg! 

 

 

Känner Du också  
 

att demokrati är viktigare än 

någonsin, och att Du vill dela 

med Dig av Dina åsikter, besök 

då gärna våra diskussionsfyllda 

och roliga månadsmöten. 

 

I oktober har vi två 
möten, den 3/10 i  

St Davidsgården samt 
den 24/10 på Galleri 

Astley, båda med start      
kl. 19.00. 

Välkommen! 
 

Kontakta gärna någon av oss 
 

carina.sandor@folkpartiet.se 

janne.lejon@telia.com eller 

vanja.leneklint@tele2.se 
 

 

Bli medlem hos oss Du med!  
Vi lovar Dig en rolig och 

intressant tid!  
 

www.folkpartiet.se/skinnskatteberg 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Söndag 2 oktober kl 14:00  
Hallå Miró, med Hedmans teater  
Ett poetiskt och musikaliskt drömspel för små-
åringar, fritt efter målningar av Joan Miró (1893 
– 1983). För manus och regi står Bernt Höglund, en 
av barnteater Sveriges mest produktiva och erfarna 
teatermakare. För dockor och scenografi samt kos-
tym svarar Lisa Kjellgren, i vårt tycke en av de mest 
spännande dockmakarna vi har i landet just nu. På 
scenen tillsammans med många dockor ser du Mår-
ten Hedman, vår konstnärlige ledare med över 3 000 
spelade föreställningar i bagaget. Biljettbokning/
förköp, Biblioteket 0222-451 38, Teaterföreningen 
070-307 36 38.  Pris 40 kr vuxna, 25 kr barn. OBS: 
Begränsat antal platser. Arr: Biblioteket och Skinn-
skattebergs teaterförening

Söndag 2 oktober kl 18:00   Film 
Gå in på www.biokorpen.se och skapa din egen 
inloggning till Skinnskattebergs Filmförenings sida. 
Där kan du sedan se vilka filmer som visas under 
hela hösten.

Onsdag 5 oktober kl 19:30    Film 
www.biokorpen.se

Torsdag 6 oktober kl 19:00 
I Huvudet på H.C. Andersen 
Obs! Vuxenföreställning. Skådespelare Per Holm-
berg berättar sagor av H.C. Andersen. 
Biljettbokning: 0222-13115, 070-3073638, 070-
3153244. Pris: 80 kr ordinarie, 60 kr scenpass 
Arr: Skinnskattebergs teaterförening med stöd av 
Riksteatern Västmanland

Lördag 8 oktober kl 15:00 
Tre små grisar, barnopera 
En komisk operasaga för hela familjen. De Tre 
Små Grisarna bygger varsitt hus. Men Stora Stygga 
Vargen är hungrig och blåser ner husen ett efter ett 
med sina starka operasångarlungor! Vem kan rädda 
steken? Medverkande: Linda Espling - Tryne Trött, 
Karin Skoog - Tralle Trams, Cecilia Åslund - Tråke 
Trist, Markus Norrman - Stora Stygga Vargen, 
Malin Trast - Flöjt, Britta Lovén - Piano. Regi: Kjell 
Wremert. 
Entré Barn 20 kr vuxna 60 kr. Förköp biblioteket /  
turistbyrån. Arr: Operarop med stöd av Skinnskat-
tebergs kommun

Söndag 9 oktober kl 16:00  Nordic 
Mästerlig folkmusik med ung attityd! Nordic var 
nominerade som Årets grupp vid Folk- och världs-
musikgalan i Göteborg 16 april 2011 och är ett av  
Sveriges bästa och mest bokade folkmusikband. 
Med en smittande spelglädje och charm har bandet 
gjort succé såväl i Sverige som utomlands. Nordic 
består av Erik Rydvall, nyckelharpa, Magnus Zetter-
lund, mandolin, och  Anders Löfberg, cello.  Entré 
120 kr. 100 kr vid förköp hos Janssons El 0222-104 
60. Medlem i Kultera ges 20 kr i rabatt Arr: Kultera 
med stöd av Ett Kulturliv För Alla.

Onsdag 12 oktober kl 19:30   Film 
www.biokorpen.se

Lördag 15 oktober kl 16:00  
Konsert: Olle Persson, baryton, Mats Bergström, 
gitarr  
Olle Persson är en synnerligen efterfrågad baryton 
på Europas operahus. Genom hans varma röst och 
känsla för lyrik och dramatik blir varje framträ-
dande något man aldrig glömmer. Mats Bergström 
är en mycket mångsidig gitarrist både som solist, 
ackompanjatör och orkestermusiker. Han har un-
der åren framfört ett stort antal soloprogram samt 
arbetat med många kända artister. I Skinnskatteberg 
framträdde han t ex tillsammans med Mikael Samu-
elsson i ett program med Birger Sjöbergs “Fridas 
visor”. Entré 140 kr, medlemmar i Kammarmusik-
föreningen 80 kr. Arr: Skinnskattebergs kammar-
musikförening med stöd av Skinnskattebergs kom-
mun, Västmanlandsmusiken, Statens kulturråd och 
Systemair.

Söndag 16 oktober kl 18:00   Film 
www.biokorpen.se

Tisdag 18 oktober kl 19.00 
Föreningen Kultera håller årsmöte på Kulturhuset 
Korpen. Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

Onsdag 19 oktober kl 19:30   Film 
www.biokorpen.se

Söndag 23 oktober kl 18:00     Film  
www.biokorpen.se

   Forts. nästa sida

Det händer på Kulturhuset Korpen i oktober 2011
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Torsdag 27 oktober kl 18:00 
”En kväll för världens barn” 
Här bjuds en sprudlande föreställning till förmån 
för Radiohjälpens insamling till världens barn. 
Medverkar gör elever från Kulturskolan, fria 
grupper och klasser från grundskolans högstadi-
um. Fri entré, men tag med spenderbyxorna! Arr: 
Kulturskolan Korpen

Lördag 29 oktober kl 19.00 
Don Giovanni (Mozart). Digitalopera från 
The Met 
En ny version av Mozarts Don Giovanni, regis-
serad av Met-debuterande Tony Award-vinnaren 
Michael Grandage. Grandage säger, ”Don Gio-
vanni har en karismatisk livslust, men han är inte 

bara en serie-förförare, han är en mörk, komplex 
person.” 
Entré 180 kr. Arr: Skinnskattebergs Kammarmu-
sikförening med stöd av Skinnskattebergs kom-
mun, Västmanlandsmusiken, Statens kulturråd 
och Systemair.

Söndag 30 oktober  kl 18:00   Film 
www.biokorpen.se
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Hedkören övar torsdagar kl.19-21 i Hedgården. 
Glädjekören övar torsdagar (jämna veckor)    
kl.10-12 i S:t Davidsgården. 
Nya medlemmar är välkomna! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ÄR DU SUGEN att sjunga i kör? 
 
Detta är Sveriges största folkrörelse  
och i Skinnskattebergs församling  
startar vi en kör i kyrkans regi. 
Vi kommer att sjunga kyrkomusik, 
 jazz, gospel samt nyskriven som 
traditionell körmusik. Vi har  
spännande projekt på gång, ett 
välfyllt notbibliotek och bra resurser. 
Du som har någon eller ingen körvana, hör 
av dig och låt din stämma bli hörd ! 
                  Välkommen ! 
 
Kontakta: Kantor Lennart Ögren   
Telefon: 0222-336 35, 070-56 69 690 
Mail: lennart.ogren@svenskakyrkan.se 
 

Drop in! Dop eller vigsel! 
 
Lördag den 15 oktober har vi öppet hus i Skinnskattebergs kyrka 
från kl 14. 
 
Vill du låta döpa ditt barn - eller dig själv, så finns möjligheten. 
Gå in genom ingången vid tornet! Du får sedan tala med präst  
och dopet sker i kyrkan. 
 
Vill du ha en enkel vigsel i kyrkans ordning är du välkommen. 
Ta med ”Intyg om hindersprövning” från Skattemyndigheten. 
Det finns präster på plats, musik och klockringning. Kom genom 
ingången vid tornet. Utsläpp sker via norra och södra portarna. 
                                      Välkomna! 
 
Den här möjligheten har funnits vid PowerMeet i Västerås och på 
Skansen i Stockholm. Nu finns möjligheten i Skinnskatteberg. 
 
Vill du fråga? Ring kyrkoherde Hans Eric Johansson 0222-336 32! 
 
Kanske blir det tradition att vi gör så här just en lördag i oktober!  

Nyhet på Återbruket:
Plastsortering!

Plast är bra att återvinna för det spar både energi och olja. 
Nu undersöks det hur plast som inte är förpackningar ska 
kunna återvinnas. Det arbetet vill VafabMiljö vara med i 
och därför behöver vi er hjälp. Lägg trädgårdsmöbler av 
plast, leksaker av plast, pulkor, plasthinkar, plasttak, plast-
rör och plastslang i containern för Plast.  

Tack till er som sorterar! 

Vi vill återvinna mer plast än bara förpackningar. 
Därför utökar vi sorteringen på Återbruket med 
en container för Plast. Lägg därför plastprylar i 
containern för Plast istället för i Brännbart. 

Återbruket
Skinnskatteberg
vid Näsvägen
Telefon: 0222-108 69

Öppettider: 
Måndag, onsdag: 8.00-12.00
Tisdag, torsdag:  8.00-12.00, och 15.00-19.00
Fredag: 13:00-17:00
Lördag: 9:00-14:00
Söndag: Stängt
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Svenska kyrkans kalendarium oktober 2011                      
Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling 
 
Lö     1/10 kl.16.00 Kyrkvisning i Gunnilbo kyrka. Marie Blommé. 
Sö     2/10 kl.11.00 Oktobermässa i Skinnskattebergs kyrka. Mari Jansson och Marie Blommé. 
  Hemgårdens kyrksöndag. Kyrk-café. 
Sö     2/10 kl.14.00 Finsk gudstjänst. Håkan Palin.  

Tervetuloa! Suomalaiseen jumalanpalvelukseen. 
Må    3/10 kl.14.00 Skinnskattebergs dag-syförening i S:t Davidsgården. 
Ti      4/10 kl.16.00 Vardags-mässa i Skinnskattebergs kyrka. Mari Jansson. 
On     5/10 kl.19.00 Skinnskattebergs syförening i S:t Davidsgården. 
Sö     9/10 kl.11.00 Mässa i tacksägelsetid. Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé. Kyrk-café. 
Sö     9/10 kl.18.00 Tacksägelsemässa med kör och liten auktion. Heds kyrka. Heléne Leijon. 
Må  10/10 kl.14.00 Heds kyrkliga syförening i Hedgården. 
On   12/10 kl.13.00 Korsdrag i S:t Davidsgården.  
To   13/10 kl.14.00 Andakt på Hemgården. Marie Blommé. 
Fre   14/10 kl 10.00 Babypaketstillverkning i S:t Davidsgården. 
Lö   15/10 kl.14.00 Drop in för dop och vigsel. Tag med intyg om hindersprövning. Obs! 
Sö   16/10 kl.11.00 Mässa på Världens söndag  i Skinnskattebergs kyrka. Hans Eric Johansson.    
                                            Kyrk-café. 
Må  17/10 kl.14.00 Skinnskattebergs dag-syförening i S:t Davidsgården. 
On  19/10 kl.19.00 En kväll med Hed-bilder. I Hedgården. 
Sö   23/10 kl.11.00 Söndagsmässa i Skinnskattebergs kyrka. Heléne Leijon. Kyrk-café. 
Må  24/10 kl.14.00 Heds kyrkliga syförening i Hedgården. 
Ti    25/10 kl.16.00 Var-dags-mässa i Skinnskattebergs kyrka. Hans Eric Johansson. 
On   26/10 kl.13.00 Korsdrag i S:t Davidsgården.  
To   27/10 kl.10.30 Andakt på Klockarbergsgården, Skinnskatteberg. Marie Blommé. 
Fre  28/10     kl.10.00 Babypaketstillverkning i S:t Davidsgården. 
Sö   30/10 kl.11.00 Gudstjänst ”i rättan tid”. Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé. 
Må  31/10 kl.14.00 Skinnskattebergs dag-syförening i S:t Davidsgården. 

 
     Månadens psalm 
           770 
     1  Som bonden tar ett fång av markens gröda 
     och lyfter den i tacksamhet mot Gud, 
     så bär jag fram min vardagstyngd och möda 
     och låter den stå naken inför  Gud. 
 
     2  Min tro bär inga dyrbara juveler. 
     Jag kommer utan smycken till ditt hus. 
     Mitt liv är bara längtan, bara hud: 
     så kläd mig med din nåd. Du är min Gud. 
 
     Text: Y. Eggehorn 1991 
     Musik: F.Sixten 1991  
 
   
     
                                                                                   Vi finns på Facebook ! 
 
 
 
 

                                                                                                                                        
 
 

 

Skinnskatteberg med Hed och 
Gunnilbo församling 
Kyrkvägen 3, 739 31 Skinnskatteberg 
Skinnskatteberg.pastorat@svenskakyrkan.se 
www.svenskakyrkan.se/skinnskatteberg 
 
Expedition………………………..0222-100 10 
Kyrkoherde………………………0222-336 32 
Komminister…0222-336 30 och   0222-336 33 
Kyrkogårdsexpedition…………...0222-336 39 
 
Pastors expedition: Öppen varje vardag 10-12 
 

Är du modig? Vill du ha kul? 
Än finns plats för dig som vill bli 
konfirmand! 
Kontakta Marie Blommé  
på tel: 0222-33 630 sms: 076-760 96 30  
eller via mail: marie.blomme@svenskakyrkan.se 

                                          
    

Kungörelse 
Kyrkofullmäktige 
sammanträder 
onsdag 26 oktober 
kl.19.00 i S:t Davidsg. 
 
Ärenden enligt utsänd 
föredragningslista. 
Handlingar finns 
tillgängliga på pastors exp. 
Allmänheten välkomnas. 
 
Gösta Gustafsson, 
ordförande 
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Lurboligan (fd korpen) startar den 3/10
Anmälan senast 24/9.
Tävlingen öppen för alla bowlingintresserade.
 
BK Skinnsberg

Skinnskattebergs kommun
Äldreomsorgen

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

Tid:   Måndag 3 oktober   
  2011 kl. 18.00

Plats:  Kulturhuset Korpen i  
  Skinnskatteberg

Ur Programmet:
Varför ekologiskt och helst också  
närproducerat? 
- Nationella mål för ekologiskt i offentlig sektor. 
- Vad betyder det för barnen i skolan?

Hur får kommunen ekonomi i ekologi? 
- Exempel på matsedlar för ekologisk och klimats-
mart mat som inte kostar mer. 
- Orientering om var det finns kunskap och stöd 
att hämta för kostansvariga.

Miljö-/Klimatanpassad upphandling -  
hur gör man? 
- Kan man upphandla ekologiskt och närproduce-
rat?

Goda exempel 
- Goda exempel på kommuner/landsting som 
lyckats nå höga mål. 
- Exempel på föräldrar/föreningar som drivit frå-
gan och haft framgång.

Diskussion 
- Vad kan vi göra i vår kommun? 
- Hur går vi vidare?

Arrangeras av: Natur- och Miljöskyddsföreningen i 
Skinnskatteberg

Vid frågor kontakta: Elisabeth Skog 0222-132 44

Centralvägen 12 (Rosa Huset)

Tele: 0222-104 15

 V. 39-41 har jag semesterstängt.

Öppnar igen Måndag 17/10.

 Varmt Välkomna!

Söker du lokal?
Då kan du hyra

Baggbro skola
100:-/tim. första 5 timmarna. 

Max 500:-/dygn
Köksutrustning för 70 pers. toaletter, duschar 

och bastu finns.

Ring: Lisa på 0222-322 77 för mer info 
och bokning


