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Aktuellt för Skinnskattebergs kommun - 
Årgång 27 Nr 8, Oktober 2012

 Kommunstyrelsen 
sammanträder 

den 30 oktober 2012  
kl 09.30  

Stora sammanträdes- 
rummet, kommunhuset

Dagordning annonseras på 
www.skinnskatteberg.se 

Allmänheten hälsas välkommen!

Nu finns vi på Facebook! 

Olemme Facebookissa!

www.skinnskatteberg.se 

Lediga lägenheter
 
Skinnskattebergs tätort
+ 65 boende (Hemgården) 1 rum/kokvrå, 34,5 m2. 4136 kr. Ledig omg.

2 rok Klockarbergsv 8 A, 2 vån, 53,7 m2, 3 702 (inkl. kabel TV) Ledig 1/10
2 rok Klockarbergsv 8 A, 3 vån, 54,2 m2, 3 740 (inkl. kabel-TV) Ledig 1/11
3 rok Klockarbergsv 8 C, 3 vån, 75,1 m2, 5 203 (inkl. kabel TV) Ledig omg
3 rok Sotvretsvägen 19 B, 3 vån, 81 m2, 5 571 (inkl. kabel TV) Ledig 
hösten -12

Färna
Marklägenhet
1 rok Åsmansbov 6 C, 45,9 m2, 4.245 kr (inkl. kabel –TV) Ledig omg
2 rok Fåfängans väg, 58,3 m2, 4.063 kr (inkl. kabel-TV) Ledig 1/10

Riddarhyttan
Marklägenheter
2 rok Granstigen, 60 m2, 3 281 kr (kallhyra) Ledig omg

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

Den första oktober 
varje år infaller 
FN:s internationella 
äldredag. Detta 
uppmärksammas 
genom kampanjdagen 
”Peppar peppar... 
En dag för seniorers 
säkerhet”

Läs mer på sidan 10-11
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Vecka 40  
Måndag: Köttgryta & potatis (nötkött, lök, paprika, 
sweet chili) 
Tisdag: Eko. köttbullar, makaroner & gräddsås. 
Onsdag: Fiskgratäng & hemlagat potatismos. 
Torsdag: Spaghetti & köttfärssås (pizzasallad) 
Fredag: Kalkon Schnitzel, klyftpotatis & bea-sås.

Vecka 41 
Måndag: Skånsk kalops & potatis (nötkött & morot) 
Tisdag: Hemlagad färsbiff, brunsås, grönsaker & 
potatis. 
Onsdag: Panerad fisk, smögensås & potatis. 
Torsdag: Grönsaksoppa & pannkaka. 
Fredag: Lasagne (pizzasallad)

Vecka 42 
Måndag: Prinskorv, stuvade morötter & potatis. 
Tisdag: Pannbiff, gräddsås, grönsaker & potatis. 
Onsdag: Tacofisk & potatis. 
Torsdag: Köttfärssoppa & pannkaka. 
Fredag: Makaronipudding.

Vecka 43 
Måndag: Potatisbullar/blodpudding & bacon. Råkost 
Tisdag: Ekologiska köttbullar & makaroner. 
Onsdag: FN dagen. Fisk med örter, spenat & pota-
tis. 
Torsdag: Korvstroganoff & ris. 
Fredag Skolan: Hamburgare m bröd & klyftpotatis. 
Fredag Förskolan: Kycklingfilé, sås & klyftpotatis.

Vecka 44  (Skolan har höstlov) 
Måndag: Förskolan har stängt 
Tisdag: Eko. köttbullar, sås, grönsaker & potatis. 
Onsdag: Fiskbullar i hummersås & ris. 
Torsdag: Kålsoppa & pannkaka. 
Fredag:Tacolåda (allt i ett)

Matsedel vecka 40-44
Skola och Förskola

0222:ans redaktion:

Redaktör:  Marie Wennerström 
Redaktionsråd: Marco Helmisaari, Marlene Carlsson,  
  Jan Jäder, Redaktören

Adress:  0222:an, Box 101 
  739 22 Skinnskatteberg 
tfn:  0222 - 451 39 
e-post:   0222@skinnskatteberg.se

Ansvarig utgivare:  Kommunchef Leena Berglund

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

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

Exempel annonspriser exkl. moms

  Företag Föreningar 
Halvsida            1500:- 500:-  
Kvartssida         800:- 300:-  
1/8-dels sida  500:-  200:- 

Format 
Helsida: 267x186  Halvsida, stående: 90x267  Halvsida, lig-
gande: 186x120  Kvartssida: 90x120

I kalendern på sidan 3 kan man ”annonsera” gratis med evene-
mang inom kommunen med information om datum, tid, plats 
och typ av evenemang. Nya företag / föreningar får en annons 
(storlek beroende på utrymme) gratis i samband med starten.

Nästa manusstopp - den 11 oktober 
Nästa utdelningsdag - den 31 oktober

Nu gör vi om 0222:an (igen)

Lite snyggare, lite roligare!
Från januarinumret 2013 eller tidigare kom-
mer du att märka en skillad i utseendet. 
0222:an kommer att bli något mindre, i färg 
och med delvis ny layout. 

Redan detta nummer är i färg men i övrigt 
ser allting nästan ut som vanligt. Vi har inte 
hunnit med att anpassa utseendet efter nya 
trycket utan förändringarna kommer lite 
stegvis.

Syftet med förändringarna är att öka läsvär-
det för DIG samt att tydliggöra vad som är 
kommunal information respektive annonser.

Vi på redaktionen hoppas att du ska tycka 
att den blir bättre! Vi är som vanligt tack-
samma om du hör av dig och delar med dig 
av dina synpunkter kring bl.a utseende och 
innehåll.

Nya annonspriser
I och med övergången till färgtryck så jus-
teras priserna för annonsering från januari 
2013. Ett förslag är lämnat till budgetbered-
ningen som innebär en höjning med 20%. 
Mer information om annonspriser mm kom-
mer därför i nästa nummer.

Ha en riktigt bra oktober!

/Redaktören
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Aktivitetskalender oktober 2012

30/09 | 14:00 - Lill-Zlatan och morbror raring - Teater för 
barn 5-8 år. Ca 45 min. Biljetter på biblioteket 
eller tel: 070-3073638.  Vuxna 40 kr, barn 20 kr.  
Familj 100 kr | Kulturhuset Korpen

01/10 | 17:30 - Start Lurboligan | Lurbohallen

01/10 | 19:00 - Gympa varje måndag 19-20. | Gymnastiksalen

03/10 | 17:00 - Gratisspel för ungdomar kl 17-18 | Lurbohallen

03/10 | 19:00 - Aerobics onsdagar kl. 19-20. | Gymnastiksalen

04/10 | 19:00 - Anna Jansson, deckarförfattare på besök | 
Kolsva bibliotek

05/10 | 10:00 - Insamling till Världens Barn av IOGT-NTO, Röda 
Korset och Svenska Kyrkan. - utanför COOP 
och ICA | Skinnskatteberg

05/10 | 10:00 - Babypaketstillverkning | St:Davidsgården

06/10 | 10:00 - Insamling till Världens Barn av IOGT-NTO, Röda 
Korset och Svenska Kyrkan - utanför COOP 
och ICA | Skinnskatteberg

06/10 | 10:00 - Öppet Hus Hyresgästföreningen | Centralv.  5

06/10 | 18:00 - Ungersk musik- och matkväll med folkmusik-
gruppen Barozda. Se sid 4 | Rest. Station

08/10 | 19:00 - Gympa varje måndag 19-20. | Gymnastiksalen

10/10 | 13:00 - Korsdrag | St:Davidsgården

10/10 | 17:00 - Gratisspel för ungdomar kl 17-18 | Lurbohallen

10/10 | 19:00 - Aerobics - kl. 19-20 | Gymnastiksalen

11/10 | 17:00 - Manusstopp för 0222:an

11/10 | 18:00 - Miljö och Bygg informerar hos 
hyresgästföreningen | Centralvägen 5

12/10 | 10:00 - Insamling till Världens Barn av IOGT-NTO, Röda 
Korset och Svenska Kyrkan - utanför COOP 
och ICA | Skinnskatteberg

13/10 | 10:00 - Insamling till Världens Barn av IOGT-NTO, Röda 
Korsetoch Svenska Kyrkan - utanför COOP 
och ICA | Skinnskatteberg

13/10 | 10:00 - BK Skinnsberg A - Norden Sala | Lurbohallen

13/10 | 13:00 - Öppet Hus - Lösa Tyglar - Hjärtligt välkomna - 
gratis! Uppvisningar, körning, ponnyridning och 
mycket annat. Se: http://www.facebook.com/
events/460399070647521/ | Lövslätten

13/10 | 14:00 - Drop in för dop och vigsel, församl.präster. | 
Skinnskattebergs kyrka

14/10 | 10:00 - BK Skinnsberg F - BK Zenit Uppsala | 
Lurbohallen

14/10 | 11:00 - Oktobermässa. Glädjekören. Kyrkkaffe. | 
Skinnskattebergs kyrka

15/10 | 19:00 - Gympa19-20. | Gymnastiksalen

16/10 | 15:00 - Bowling - PB Lurbo - Ludvika 2 4-manna | 
Lurbohallen

16/10 | 16:00 - Vernissage utställning Stina Stjernström - Textila 
tavlor. Se sid 8 | Biblioteket

17/10 | 13:40 - PB Lurbo - Ludvika. 8-manna | Lurbohallen 

17/10 | 18:30 - Årsmöte i föreningen Kultera | Kulturhuset 
Korpen

17/10 | 16:00 - Dialog. Möt Kommunstyrelsens ordförande | 
Bibioteket

17/10 | 17:00 - Gratisspel ungdomar  kl 17-18 | Lurbohallen

17/10 | 18:30 - Socialdemokraterna har Medlemsmöte | 
Allaktivitetshuset Sture 

17/10 | 17:00 - Finsk litteratur och musikstund | Kolsva 
bibliotek

17/10 | 19:00 - Folkpartiet Liberalerna har månadsmöte 
Välkommen! | St:Davidsgården

17/10 | 19:00 - Aerobics onsdagar kl. 19-20. | Gymnastiksalen

18/10 | 18:30 - En kväll med Kulturskolans elever.  Stråk- och 
blåsorkestrarna. | Kulturhuset Korpen

19/10 | 10:00 - Babypaketstillverkning | St:Davidsgården

21/10 | 07:30 - Träff med Företagarnätverket. Se sid 6 | Tre 
kolare

21/10 | 12:00 - Grannsamverkansmöte | Fiket i Bernshammar

21/10 | 15:00 - BK Skinnsberg F - Silver Sala | Lurbohallen

21/10 | 18:00 - Gospel - från söndag till vardag. Präst:Heléne 
Leijon. | Skinnskattebergs kyrka

22/10 | 14:00 - Heds kyrkliga syförening | Hedgården, Hed

22/10 | 19:00 - Gympa 19-20 | Gymnastiksalen

23/10 | 12:00 - Heds kyrkliga syförening ordnar sopplunch 
tillsjälvkostnadspris. | Hedgården, Hed

24/10 | 13:40 - Bowling - PB Lurbo - Gävle 1  kl 13.40 

24/10 | 17:00 - Gratisspel ungdomar kl 17-18 | Lurbohallen

24/10 | 13:00 - Korsdrag | St:Davidsgården

24/10 | 19:00 - Kyrkofullmäktige sammanträder.  Allmänheten 
välkomnas. | St:Davidsgården

24/10 | 18:00 - Räddningstjänsten informerar hos 
Hyresgästföreningen kl 18-20 | Centralvägen 5

24/10 | 19:00 - Aerobics kl. 19-20.  | Gymnastiksalen

25/10 | 18:00 - Keskutelu ilta, finsk samtalskväll. Pappi: Seppo 
Leppänen. | St:Davidsgården

26/10 | 19:00 Konsert med Engegårdskvartetten. Se sid 4 | 
Kulturhuset Korpen

27/10 | 11.40 - BK Skinnsberg A- Ludvika F  kl 11.40.  BK 
Skinnsberg F - Norden F  kl 10.00 | Lurbohallen

27/10 | 10:00 - Mega-loppis i Folkets Park. Hyr bord 100:-/
dag eller 150:- för 2 dagar Ring Siv Aulin, 073-
3780970 | Skinnskatteberg

27/10 | 17:00 - Kören Chorax - En Körmosaik av sånger 
tillsammans med musiker. Se sid 20 | Galleri 
Astley, Uttersberg

27/10| 19:00 - Digital opera från Metropolitan: Othello av G. 
Verdi. Se sid 4 | Kulturhuset Korpen

28/10 |         - BK Skinnsberg B - Ene B | Lurbohallen

29/10 | 14:00 -  Halloween-special 14-16. Se sid 8 | Biblioteket

29/10 | 19:00 - Gympa - varje måndag 19-20 | Gymnastiksalen

30/10 | 09:30 - Kommunstyrelsen sammanträder | 
Kommunhuset

31/10 | 17:00 - Gratisspel ungdomar kl 17-18 | Lurbohallen

31/10 | 19:00 - Aerobics kl. 19-20.  | Gymnastiksalen

31/10 | 19:00 - Samtalskväll med Heléne Leijon. | Hedgården, 
Hed

Kalendarium för gudstjänster och aktiviteter i Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling    - se sid 19
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Onsdag 3 oktober 19.30 
Film, se www.biokorpen.se 
Arrangör: Skinnskattebergs filmförening

Söndag 7 oktober 18.00 
Film, se www.biokorpen.se 
Arrangör: Skinnskattebergs filmförening

Söndag 14 oktober 18.00 
Film, se www.biokorpen.se 
Arrangör: Skinnskattebergs filmförening

Onsdag 17 oktober 18.30  
Årsmöte i föreningen Kultera.  
Alla medlemmar hälsas välkomna!

Torsdag 18 oktober 18.30  
En kväll med Kulturskolans elever.  
Stråk- och blåsorkestrarna.

Söndag 21 oktober 18.00  
Film, se www.biokorpen.se 
Arrangör: Skinnskattebergs filmförening

Fredag 26 oktober 19.00  
Konsert med Engegårdkvartetten 
Succékvartetten är tillbaka! Den internationellt 
välrenommerade stråkkvartetten som spelade på 
Korpen våren 2011, spelar den här gången musik av 
Haydn, Bartók och Beethoven. 
Arr: Skinnskattebergs Kammarmusikförening med 
stöd av Skinnskattebergs kommun, Statens Kultur-
råd, Västmanlandsmusiken och  Systemair.
Entré: 140:-/vuxna, 80:-/medlemmar i Kammarmu-
sikföreningen, skolungdom t.o.m. gymnasiet har 
fri entré! För studerande vid Skogsmästarskolan är 
entrén fri efter betald medlemsavgift(120:-/spelår).

Lördag 27 oktober 19.00  
Digital opera från Metropolitan: Othello 
av G. Verdi 
Det gigantiska mästerverket efter Shakespeares tra-
gedi livesänds för första gången från Met! 

Det händer på Kulturhuset Korpen i oktober 2012
Entré: 200 kr. Under 26 år 150 kr. Förköp hos 
Janssons El, tel 0222/104 60 NYHET: Abonne-
mang på minst 5 operor ger 25% rabatt. Däremot 
gäller inte scenpass längre.
Arr: Skinnskattebergs Kammarmusikförening 
med stöd av Skinnskattebergs kommun, Statens 
Kulturråd, Västmanlandsmusiken och  Syste-
mair.

Söndag 28 oktober 18.00  
Film, se www.biokorpen.se 
Arrangör: Skinnskattebergs filmförening

Onsdag 31 oktober 19.30  
Film, se www.biokorpen.se 
Arrangör: Skinnskattebergs filmförening

Konserttips!
Lördag 6 oktober 18.00   
Ungersk musik- och matkväll med 
folkmusikgruppen Barozda
OBS! Restaurang Station 
Kultera fortsätter sin satsning på temakvällar 
med musik och mat. Nu med ungerskt tema med 
gruppen Barozda som bildades i transsylvanska 
bergen i Rumänien 1977. Medlemmarna till-
hörde den ungerska minoriteten och lärde sig 
genom att åka runt och spela med äldre spelmän. 
Till Sverige kom de i slutet av 80-talet och bo-
satte sig i Eskilstuna. 
Arr: Föreningen Kultera. Pris: 275 kr inkl mat, 
225 kr för medlemmar i föreningen Kultera. 
Medlemskap kostar 100 kr. OBS! Endast förbo-
kade platser! Bokning: Janssons El, tel 0222/104 
60 senast tisdag 2 oktober.

Alltid aktuell info på: 
www.kulturhusetkorpen.se och 
www.skinnskatteberg.se/kalender 
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I denna spalt rapporterar jag för alla intresserade 
kommunmedborgare om några av de olika 
frågor som varit uppe under den senaste tiden 
för mig som kommunstyrelsens ordförande i 
Skinnskatteberg och berättar också om en sak som 
är på gång!

Den politiskt tillsatta bredbandsberedningen i 
kommunen har avgett en rapport över nuläget vad 
gäller tillgången till bredband i kommunen. Som 
en följd av rapporten föreslår Kommunstyrelsen 
nu Kommunfullmäktige att knyta en projektledare 
till en framtida bredbandsutbyggnad. Kommunen 
skall inleda förhandlingar med Scanova om ett 
partnerskap för ett stadsnät, samt påbörja arbetet 
med att stimulera och organisera områdesnäten ute 
i byarna. 

Brottsförebyggande rådet har haft möte. Ett 
utökat samarbete mellan kommunen och polisen 
diskuterades. 

Samtal med Migrationsverket pågår. 
Migrationsverket söker lägenheter för att kunna 
placera asylsökande flyktingar. Mer information 
kommer när något är beslutat. 

Som de flesta av 0222:ans läsare antagligen redan 
känner till, så beslutade Kommunstyrelsen den 4 
september enhälligt att gå in med 680.000:- för 
att finansiera en fortsättning av direktbussen till 
Västerås. Turen går vardagar till Västerås på 
morgonen och tillbaka till Skinnskatteberg på 
eftermiddagen/kvällen. 
En bra kollektivtrafik är en mycket viktig 
framtidsfråga.  
Efter samråd med Kollektivtrafikmyndigheten 
kan jag konstatera att i december efter nästa  
tidtabellsskifte kommer även andra förbättringar 
att ske när det gäller busstrafiken, bättre passning 
mot tåg i Fagersta och Krylbo, direktbuss till 
Eskilstuna, mm 

Ett annat offensivt beslut som Kommunstyrelsen 
fattade var att föreslå Kommunfullmäktige att 

Sedan sist

fr o m 1 januari 2013 ska Kulturskolan vara 
avgiftsfri. Att införa en fri kulturskola kommer 
att minska de de sociala, ekonomiska och 
kulturella klyftorna och ge alla barn möjlighet 
att utöva en kulturaktivitet. 

Vänder jag blicken framåt så kommer ett 
seminarium om kommande Gruvnäring 
att arrangeras i Skinnskatteberg i oktober. 
Seminariet vänder sig i första hand till 
företagare i norra Västmanland. Separat 
inbjudan kommer att skickas ut.

Varm hösthälsning!

Skinnskatteberg den 12 september 2012

Lars Andersson (s) 
Kommunstyrelsens Ordförande 
Skinnskatteberg

Bästa medborgare! 

Välkomna till DIALOG!
Onsdagen den 17 oktober finns jag på 
Biblioteket mellan kl 16 och 18.

Välkommen att titta in! 
Funderingar och frågor, synpunkter 
och idéer, kritik och beröm mottages!
Lars Andersson (s),  
Kommunstyrelsens Ordförande
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Telefon: 0222 - 450 00  
kommun@skinnskatteberg.se 
www.skinnskatteberg.se

Slamtömning i Skinnskattebergs kommun
Kampanjtömningen för Hösten kommer att påbörjas vecka 37, 2012. 
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

Tycker du att 
pengarna inte 
räcker till?

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

Vill du ha hjälp att göra en 
budget?

Ring Budget-- och skuldrådgivare 
Eva Anderberg

Tisdagar: 10.30 – 12.30
070 – 201 48 03

SKINNSKATTEBERGS
FÖRETAGSNÄTVERK
NÄSTA SAMMANKOMST
24 oktober 2012, kl. 07.30- 09.00
Tre Kolare - Skinnskatteberg

Kaffe och smörgås
finns på plats

TEMA
Kolla på Facebook för de senaste nyheterna.
www.facebook.com/pages/Skinnskattebergs-Företags-Nätverk

ANMÄLAN: info@farnashjarta.se

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

Känner ni till en företagare? Tveka inte att bjuda in henne eller
honom till vårt möte!
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Stacken Familjecentral
Familjecentralen är en mötesplats för föräldrar och 
barn, 0–6 år. Här kan barnen leka, sjunga och måla, 
och föräldrar ges möjlighet att träffa andra små-
barnsföräld-rar. Kaffe, te och mjölk till barnen finns 
att köpa till självkostnadspris. I övrigt får du ta med 
det som passar till dig och ditt barn.

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

SAGOSTUND med Isabelle 
tisdag den 9 oktober 
11.00 0ch 13.30

Vi bakar bröd tillsammans med barnen 
tisdag 23 oktober 
torsdag 25 oktober

VÄLKOMMEN!

Lämna ditt el-avfall till återvinning!
Hela 4 798 000 kilo el-avfall samlades in i vårt område 
förra året på Återbruken, vilket ger ett snitt på 18,9 
kilo per invånare. Hur mycket kan vi öka med i år? 

Om du lämnar in ditt el-avfall till Återbruket ser vi till att de 
miljöfarliga ämnena tas omhand innan el-avfallet återvinns 
till nya produkter och ny energi.

Det här är el-avfall
Alla apparater som innehåller kretskort och drivs med 
batterier eller sladd. TV-apparater, datorer, klockor, miniräknare, 
mobiltelefoner, lampor, vitvaror, spelande gratulationskort, 
blinkande skor, leksaker med inbyggda batterier.

Lysrör, glöd- , LED- och lågenergilam-
por  innehåller miljöfarliga ämnen 
och ska därför lämnas till Återbruket.

Exempel på el-avfall med inbyggda batterier.

Exempel på el-avfall med sladd eller batteri.

Glöd-, LED- och lågenergilampor, lysrör
Alla ljuskällor räknas till el-avfall. De innehåller kvicksilver 
och ska lämnas till Återbruket.

Återvinningshelg på Återbruken
För att få in ännu mer el-avfall anordnar El-Kretsen Åter-
vinningshelgen den 28-30 september. Ta med ditt el-avfall 
och kom till Återbruket!

Har du frågor om ditt avfall? 
Kontakta Skinnskattebergs kommun, Miljö & Bygg på tfn 
0222-451 09.

Aktiviteter i oktober 

24/10 kl 18.00-20.00
Räddningstjänsten informerar

Välkommen till Centralvägen 5
Styrelsen

6/10 kl. 10.00
Öppet Hus

11/10 kl. 18.00-20.00
Miljö- och Bygg informerar
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Författarbesök
Tisdag 23/10 kl. 19:00
Lasse Berg, som bland annat har 
skrivit ”Gryning över Kalahari”
I samarbete med Skinnskattebergs teaterförening 
och Studiefrämjandet. 
Entré och fika 40 kr. Biblioteket säljer biljetter.

Teater
Tisdag 16 oktober kl 10:00  
”En annan gycklarhistoria” 
med gycklargruppen Trix 
Årskurs 5-8 
Spelas i Kulturhuset Korpen

Utställning
Stina Stjernström - Textila tavlor
Utställningen pågår 16 oktober - 31 december
Vernissage kl 16:00 den 16 oktober
Vi på biblioteket är mycket glada att än en gång ha 
möjlighet att visa upp Stinas fantastiska hantverk. 
Denna gång i form av textila bilder, inspirerade från 
naturen, med applikationer, maskin- och frihands-
broderier som bygger mycket på färgkombinatio-
ner.

Sagostund
Tisdag 9/10
Sagostund på Stacken kl 11:00 0-2 år och  
13.30 3-5 år 

Höstlov på biblioteket
Måndag 29 oktober kl 14:00-16:00
Gör egna spöken och häxor till Halloween tillsam-
mans med Inger Andersson (Inger kanske är Skinn-
skattebergs expert på amigurumis, små virkade 
figurer, så ta chansen att få alla hennes tips)

Tisdag och Onsdag 30-31 oktober
anordnar biblioteket ett berättarläger för unga 13-19 
år tillsammans med 4 andra kommuner och Fabula 
Storytelling. Intresserad av att veta mer? Kontakta 
biblioteket!

Våra ordinarie öppettider:
Måndag 10:00-17:00
Tisdag  12:00-19:00
Onsdag 12:00-19:00
Torsdag 12:00-19:00
Fredag  10:00-15:00
Välkommen in! 
Tel: 0222-451 38

Det händer på biblioteket! 
i oktober

SÄLLSKAPET SLÄKTFORSKARNE FAGERSTA.

 Startar nybörjarkurs i släktforskning i Skinnskatteberg!

Upptakt på Sveasalongen i Fagersta onsdagen den 3/10 2012 kl 17,30  
Därefter hålls fördrag kl 18,30. Välkomna att lyssna.

Kurstid 10x3 timmar, en gång i veckan, kurslitteratur ingår i priset 950:- inklusive medlemsavgift i  
Sällskapet Släktforskarne Fagersta ett år framåt.

Under dessa 10 ggr kan man få tillgång till Arkiv Digital, deras program med all kyrklitteratur och olika sätt att hitta 
allt, detta för 150:- kr extra. Det rekommenderas då man kommer att kunna använda egen dator under kursens gång. 
Databasen  kan också användas hemifrån för träning och efter denna period erbjuds Arkiv Digital till specialpris för 
fortsatt abonnemang.

Kursen kommer att hållas på Skinnskattebergs bibliotek Onsdagar kl. 16:00 

Antal deltagare i Skinnskatteberg är begränsad till 6 personer. Ytterligare platser finns i Fagersta.

ANMÄLAN SENAST 3/10 2012  
Anmälan skickas till mejl : anders.wossmarce@telia.com,  eller per telefon 070-2296052 0223-13062 

Varmt Välkomna hälsar Anders Wossmar, Kursledare.
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Biblioteket kollar läget
Vi på biblioteket vill gärna veta vad du tycker om oss. 

Resultaten kommer vi att använda som utgångspunkter för bibliotekets utveckling. 
Genom att besvara dessa frågor är du till stor hjälp för oss i vårt arbete att ge dig ditt drömbibliotek.

  Man    Kvinna

    Jag är □    □  Min ålder_______   
                     1 = Stämmer inte alls  7 = Stämmer mycket bra

          1    2   3   4    5    6    7
 
1. Jag får alltid ett trevligt bemötande på biblioteket   □ □ □ □ □ □ □

2. Jag får alltid den service jag förväntar mig    □ □ □ □ □ □ □ 
              
3. Det är lätt att hitta det jag söker i biblioteket    □ □ □ □ □ □ □

4. Bibliotekets webbplats är bra och informativ    □ □ □ □ □ □ □

5. Den bok eller annan media jag söker finns i regel
    på biblioteket.       □ □ □ □ □ □ □

6. Bibliotekets utbud av böcker och annan media är bra.   □ □ □ □ □ □ □

7. Jag upplever att jag har möjlighet att påverka inköp
    till biblioteket.       □ □ □ □ □ □ □

8. Biblioteket har bra öppettider      □ □ □ □ □ □ □

9.  Det är lätt att komma i kontakt med biblioteket 
(t.ex. öppettider, e-post, telefon)      □ □ □ □ □ □ □

10. Det finns tillräckligt med läsplatser för mina behov.   □ □ □ □ □ □ □

11. Belysningen i biblioteket är bra.     □ □ □ □ □ □ □

12. Biblioteket är en bra mötesplats.     □ □ □ □ □ □ □
 
13. Bibliotekets utställningar och evenemang är bra   □ □ □ □ □ □ □

14. Jag är nöjd med biblioteket som helhet    □ □ □ □ □ □ □

15. Biblioteket uppfyller mina förväntningar    □ □ □ □ □ □ □

16. Övriga synpunkter______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Fler formulär finns på vår hemsida, www.skinnskatteberg.se/biblioteket, och på biblioteket där du också 
lämnar in ditt bidrag. Tack för din medverkan.
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En dag för  
seniorers säkerhet 
Den första oktober varje år infaller FN:s 
internationella äldredag. Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) uppmärksammar detta genom sin 
kampanjdag ”Peppar peppar... En dag för 
seniorers säkerhet”.

På MSB:s hemsida www.msb.se finns mycket information som synliggör risker och som visar på 
vilka åtgärder man kan vidta för att förebygga olyckor och skador. Tips som är bra, inte bara för 
den äldre delen av befolkningen, utan för alla.

Det är viktigt att aktivera sig!
Man är aldrig äldre än man gör sig säger en gammal kliché, men har någon berättat det för 
värkande leder och åldrande knän? Hur mycket man än känner sig som tjugo år ung inuti så 
stretar kroppen då och då emot och säger sitt. Skelettet blir skörare med åren efter att ha nått sin 
fulla potential runt 20-25-årsåldern. Höftfrakturer blir vanligare ju längre upp i åren man kommer. 
Alla som drabbats av detta vet att det är ett besvärligt och ofta långvarigt tillstånd. Fallolyckor 
blir också vanligare ju äldre vi blir. Många känner rädsla för att falla och undviker således fysiska 
och sociala aktiviteter, vilket i sin tur leder till en ond cirkel där balansen försämras på grund av 
minskad aktivitet. 

Det finns enkla sätt att förebygga både benskörhet, frakturer och mycket annat. Det kanske 
enklaste är att hålla igång kroppen med motion och socialt umgänge. Träning ökar tätheten i 
benen och bygger upp muskler som skyddar lederna mot påfrestning. En promenad varje dag 
ger både frisk luft och motion. Varför inte ta med en vän och besöka hälsospåret som invigdes 
i våras? Du hittar det vid båthamnen vid nedre Vättern. Har du god hand med djur kanske det 
finns någon i ditt område som behöver hjälp att rasta hunden då och då. En annan mycket bra 
motionsform är olika typer av vattenaktivitet. Det är både skonsamt för leder och bra för den som 
har balansproblem och tycker att träning är svårt på grund av det.

Säkra din vardag! Ta kommunen till hjälp!
Andra saker man kan göra för att förenkla sin vardag är att 
se till att inga lösa sladdar ligger så att det går att snubbla 
på dem. Använd en stadig trappstege om du behöver 
komma upp en bit från marken, eller ring kommunens 
Fixar-Malte så kommer han och hjälper dig. Du vet väl att 
du som är pensionär även kan få hjälp från kommunens 
Alltjänst (se s. 14) med allehanda tunga sysslor i hemmet? 
Det kan också vara en god idé att få hjälp med att inventera 
medicinlistan. Många äldre äter ett flertal olika mediciner 
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och det är en god idé att med jämna 
mellanrum se över vilka som fortfarande är 
aktuella och om det är några mediciner som 
inte passar ihop med varandra.

Att få tala sitt modersmål
En aspekt av säkerhet som Skinnskattebergs 
kommun arbetar med gällande den 
finsktalande delen av de äldre medborgarna 
är möjligheten att få tillgång till äldreomsorg 
på finska. Det är känt att äldre människor 
bibehåller kunskaperna i sitt modersmål 
i större mån än i andraspråket, även om 
man har använt sig av andraspråket under 
många år. Att då kunna kommunicera med 
personalen är inte bara en viktig kulturfråga, 
utan även en trygghetsfråga om något skulle 
hända. 

Du kan delta i kampanjen  
på egen hand genom att exempelvis hämta 
material på biblioteket och prova filmerna på 
webben. 

•	 Träningsfilmer - MSB har tillsammans 
med Karolinska Institutet tagit fram två 
korta filmer om träning för dig som är +65. 
De beskriver enkla övningar du själv kan 
göra inomhus och utomhus. Filmerna 
hittar du på: DinSäkerhet.se/65plus

•	 Informera och inspirera dig: Hämta 
livsstilsmagasinet ”Vital” på biblioteket i 
Skinnskatteberg.

•	 Hämta bokmärket ”Träna rätt på fyra 
sätt” på biblioteket i Skinnskatteberg.

•	 Vänta inte på att något ska hända. 
Starta bra rutiner för att förbättra din egen 
säkerhet och hälsa! 

Läs även skriften ”Säkerhet i vardagen – tips 
och råd på äldre dar!” Finns på bl.a engelska 
och finska på www.msb.se  
 
Hoppas du har glädje av årets kampanj! 

Ett magasin om säkerhet och hälsa för dig som är 65+ från MSB, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Årgång 2, 2012.

4Håll igång 
kroppen!
Stephan Rössner om gamla 
råd och goda nya nyheter.

BRAND-
SÄKERHET

lotten
Trendigt och trevligt

Livet på 

22s.

s.

s.

Visste du att:
• du med några enkla åtgärder i ditt 

hem kan minska risken att falla.
• varje år skadas ca 70 000 personer så 

svårt i fallolyckor att de behöver sjukhus-
vård.

• Av dem dör cirka 1 400 av sina fallskador, 
varav 90 procent är 65 
år eller äldre.

• vid mer än varannan dödsbrand saknades 
en fungerande brandvarnare.

• de flesta som dör i bränder dör hemma.
• vid brand kan livsfara uppstå efter ett 

par minuter.
• många äldre tar fel läkemedel eller fel dos 

för att de missuppfattat sin ordination.
• många apotek hjälper till med att gå 

igenom din medicinering.
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I N F O R M A T Ö R E N S  S P A L T

Med vänliga hälsningar
Belinda Ektröm, informatör

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

Buss 880 Skinnskatteberg – Västerås
I början av september fattades beslutet att 
direktbuss 880 återinsätts. Från den 10 sep-
tember till den 14 juni 2013 går bussen två 
turer per helgfri måndag-fredag. Klockan 06.45 
går turen från Skinnskatteberg till Västerås 
och klockan 16.45 går turen från Västerås till 
Skinnskatteberg. Hållplatser är Skinnskat-
tebergs Jvstn, Gunnilbokorsets grusplan Rv 
233, Erikslund Rv66, Västgötegatan V Ringvä-
gen och Västerås Bussterminal. Kostnaden för 
Skinnskattebergs kommun blir 680 000kr.

Väg 233 Skinnskatteberg –  Ramnäs
Väg 233 mellan Skinnskatteberg och Ramnäs 
har under en tid varit i dåligt skick. Det är  
Trafikverket som ansvarar för alla läns- och 
riksvägar och Skinnskattebergs kommun har 
tagit kontakt med dem för att påskynda åtgär-
der för att förbättra vägsträckan. Trafikverket 
meddelar i sin tur att de inte vet hur lång tid 
det kan ta innan vägen är helt åtgärdad.

Rörarbeten på Hagstuvägen
Det pågår ett utbyte av vattenledningar vid 
nedre delen av Hagstuvägen. Arbetet beräknas 
pågå till och med den 26 oktober. Med anled-
ning av detta kommer vägen vara avstängd för 
trafik som inte berör intilliggande fastigheter. 
Trafiken leds om via Gattjärnsvägen. Kontakta 
VA-avdelningen för mer information på telefon-
nummer 0222-451 36

Alltjänst flyttar till Skinnskatteberg
Pensionärer i Skinnskattebergs kommun kan  
få hjälp med hemmets krävande uppgifter ge-
nom kommunens service Alltjänst. Se annons 
på sidan 14. För mer information vänder ni er 
till samordnare eller administratör på telefon-
nummer 076 - 116 90 38 respektive 070 - 240 
42 11.

Ny chef inom äldreomsorgen.
Vi har fått en ny chef inom äldreomsorgen. 
Han heter Peter Jakobsson och började sitt 
arbete för Skinnskattebergs kommun den 3 
september. En närmare presentation av honom 
kommer i nästa nummer av 0222:an. 

Ny informatör hos kommunen
I slutet av augusti började en ny informatör 
jobba hos kommunen. Belinda Ekström har en 
projektanställning fram till och med årsskiftet.

Ny byggnadsinspektör
Bengt-Ove Andersson arbetar nu hos kommu-
nen som byggnadsinspektör. Bengt-Ove vika-
rierar för Charlotte Bäckström som är föräldra-
ledig.
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Med vänliga hälsningar / Ystävällisin terveisin
Marco Helmisaari, tvåspråkig informatör, kaksikielinen tiedottaja
Skinnskattebergs kommun, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

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

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

Linjanumero 880
Syyskuun alussa päätettiin että linja-autoyh-
teys 880 taas otetaan käyttöön. Linja kulkee 
päivittäin, maanantaista perjantaihin. Klo. 
06:45 linja lähtee Skinnskattebergistä Västerå-
siin ja lähtee takaisin Västeråsista Skinnskat-
tebergiin klo. 16:45. Linjan pysäkit ovat Skinn-
skattebergin rautatieasema, Gunnillbokorsetin 
sorakenttä Rv 233, Erikslund Rv66, Västgöte-
gatan V Ringvägen ja Västeråsin linja-autoter-
minaali. 
 

Hagstuvägenin putkityöt
Vesiputkien vaihto on käynnissä Hagstuväge-
nin alemmassa osassa. Työ jatkuu laskelmien 
mukaan 26. päivään lokakuuta. Tämän takia 
tie tulee olemaan liikenteeltä suljettu. Liikenne 
johdetaan Gattjärnsvägenin kautta. Lisää in-
formaatiota saa vesi ja jätevesi-osastolta, puh: 
0222-451 36
 

Alltjänst muuttaa Skinnskattebergiin
Skinnskattebergin eläkeläiset voivat saada 
Alltjänstiltä apua raskaissa kotitöissä. Lisää 
informatiota voit saada koordinoijalta tai vir-
kailijalta numeroista 076 - 116 90 38 tai 070 
- 240 42 11.

 
Suomenkielistä kirjallisuutta kirjastossa
Skinnskattebergin kirjastosta löydät valikoiman 
suomenkielistä kirjallisuutta, lehtiä, äänikirjoja 
ja DVD-elokuvia niin aikuisille kuin lapsillekkin.

Susanna Alakoski vierailee Kolsvan kirjas-
tossa
Kirjailija ja August-palkinnon voittaja 2006, 
Susanna Alakoski vierailee 1. päivä marrasku-
uta klo. 19:00 Kolsvan kirjastossa. Susanna on 
mm. kirjoittanut teoksen Svinalängorna/Sika-
lat.

Kolsvan kirjasto tarjoaa myös Suomalaista 
kitrjallisuutta ja musiikkihetkä jo 17. päivä 
lokakuuta klo. 17:00.

 

Vanhustenhuollon uusi johtaja
Vanhustenhuollon uusi johtaja Peter Jakobsson 
aloitti työnsä Skinnskattebergin kunnassa 3. 
syyskuuta.

 
Uusi tiedottaja
Elokuun lopussa kunta sai uuden tiedottajan. 
Belinda Ekströmillä on työsuhde vuodenvaih-
teeseen. 

 
Uusi rakennustarkastaja
Bengt-Ove Andersson työskentelee kunnassa 
rakennustarkastajana.
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Telefon: 0222 - 450 00  
kommun@skinnskatteberg.se 
www.skinnskatteberg.se

Nu flyttar Alltjänst till Skinnskatteberg! 
  
Är du pensionär och bor i Skinnskattebergs kommun? 
Då kan du få hjälp med hemmets krävande uppgifter 
genom kommunens service Alltjänst.

Exempel på vad Alljänst gärna hjälper till med är:
• Gräsklippning
• Häckklippning
• Lövkrattning
• Snöskottning
• Transport till återvinningscentralen

För mer information om Alltjänst är du välkommen 
att kontakta vår samordnare eller administratör 
på telefonnummer: 076 - 116 90 38 eller 070 - 240 42 11.

Är du redan kund hos oss ringer du telefonnummer
070-240 42 11 för att beställa önskat arbete. 
Telefontid: vardagar kl. 8.00-12.00 & 13.00-16.00.

Prislista:
Betalning faktureras månadsvis.
•Snöskottning & gräsklippning: 
Mellan 107 kr och 141 kr per tillfälle, 
beroende på hur långt bort från tätorten du bor.
•Häckklippning: 29 kr/meter
•Lövkrattning: 74 kr/timme
•Transporter: 74-148 kr/transport
•Övriga arbeten: 74 kr/timme

OBSERVERA 
Vid hög arbetsbelastning 
och/eller extrem väderlek 
kan förseningar förekomma. 

Alltjänst finns och utgår 
från Östra Ringvägen 2,
Skinnskatteberg

Telefon: 0222 - 450 00  
kommun@skinnskatteberg.se 
www.skinnskatteberg.se

Skinnskattebergs kommun stipendier
Medel ur Augusta Bäckmans sjukvårdsstiftelse utdelas till två 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 jordbruk eller skogsvård.

Medel ur Pontus Nohres stiftelse utdelas till elever folkbokförda i 
Skinnskattebergs kommun som genomgår fortsatt skolutbildning 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 ansökningar enligt vad som ovan nämnts kan medel utdelas till 
jordbrukare, bosatta inom samma område, vilka nedlagt berömvärt arbete på jorden.

Sista ansökningsdag är den 31 oktober 2012 för Augusta Bäckmans sjukvårdsstiftelse, 
J L Eklunds stiftelse och Pontus Nohres stiftelse. 
För Gunnilbo Jordbruksstiftelse är sista ansökningsdag den 1 december 2012.
Ansökningsblanketter kan hämtas i kommunhusets reception eller laddas ner från 
kommunens hemsida, www.skinnskatteberg.se.
Upplysningar lämnas av Bibbi Nylander, Skinnskattebergs kommun, tel. 0222-450 38. Foto: VKL
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Kunnanhallitus kokoontuu
Skinnskattebergin kunnanhallitus kokoontuu 30. päivä lokakuuta klo. 09:30  
kunnantalossa. Esityslista ilmoitetaan kunnan nettisivulla (www.skinnskatteberg.se).  
Tervetuloa! 
 

Linja-autoyhteys, linjanumero 880
Kunnanhallitus päätti 2. syyskuuta että kunta kustantaa suoralinjan 880  
Skinnskattebergistä Västeråsiin. Linja kulkee päivittäin. 10. päivä syyskuuta lähtien 
linjanumero 880 kulkee aamuisin Skinnskattebergistä klo. 06:45 ja takaisin Västeråsista 
klo. 16:45.
 

Maksuton kulttuurikoulu
Kunnanhallitus on päättänyt jättää suosituksen kunnanvaltuustoon että kulttuurikoulu 
pidetään maksuttomana, tammikuusta 2013 lähtien. Tämä vähentäisi sosiaalisia,  
taloudellisia ja kulttuurillisia eroja ja antaisi kaikille lapsille mahdollisuuden  
kulttuuritoimintaan.
 

Tie 233 Skinnskatteberg –  Ramnäs
Tie 233 Skinnskattebergin ja Ramnäsin välillä on jonkin aikaa ollut huonossa kunnossa.  
Trafikverket on vastuussa kaikista valtakunnallisista- ja läänin teistä. Skinnskattebergin 
kunta on ollut yhdeydessä Trafikverkettiin ja yrittänyt jouduttaa työtä ajomatkan  
parantamiseen. Trafikverket ei pysty sanomaan kuinka pitkään tien parantamiseen  
menee. 
 

YK:n kansainvälinen ikäihmisten-päivä
Ensimmäinen päivä lokakuuta on YK:n kansainvälinen  
ikäihmisten-päivä. Myndigheten för samhällsskydd och  
beredskap (MSB) huomioi päivää kamppanjallaan  
”Peppar peppar... ikäihmisten turvavllisuus”. MSB:n  
nettisivulta (www.msb.se) löytyy informaatiota riskeistä  
sekä toimenpiteitä jotka voivat ehkäistä onnettomuuksia ja  
vahinkoja.

0222-lehti uusitaan
Kunnan 0222-lehti uusitaan ja tammikuun lehdestä lähtien voit huomata muutoksia  
lehden ulkomuodossa. Lehti saa enemmän väriä ja hieman pienemmän koon. Muutos  
tulee tekemään selvemmäksi sen mikä on kunnallista informaatiota ja mikä on  
mainontaa. 

Valitut palat suomeksi

(kort sammanfattning på finska)
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Artikelserie om entreprenörer i Skinnskattebergs kommun

Företagsnamn: Din Tandhygienist i Köping
Hur länge har din verksamhet funnits? Jag startade mitt 
företag Din Tandhygienist i Köping i augusti 2007.

Vad har du för affärsidé? Professionell tandhygienistbe-
handling i en lugn och trygg miljö. Jag vill att att mina 
kunder skall känna att de får bra vård och att de genom att 
sköta om sina tänder gör ”en investering i sig själva”.

Alla behöver iallafall en gång om året få en riktig rengör-
ning av sina tänder och tips och råd på hur man ska ta hand 
om sig på bästa sätt. 

Hur kom du på den här affärsidén? Jag driver mitt företag 
själv men hyr ett väntrum och ett behandlingsrum av två 
tandläkare i Köping. På deras klink jobbar 6 personer så jag 
ser dem som mina arbetskamrater. Jag fick ett erbjudande 
om att få hyra en del av klinken och kände att det skulle 
vara roligt att prova på att göra något nytt, samtidigt som 
jag visste att det var ett jobb som jag kunde och kände mig 
trygg med. Har jobbat med tandvård sedan 1983 och i 22 år 
som tandhygienist.

Jag och min familj har bott i Skinnskatteberg i 13 år. Det jag 
uppskattar mest är boendet, närheten till skog och vatten.

Hur kan man komma i kontakt dig Ewa? Vill man komma 
i kontakt med mig så går det bra att ringa vår reception 
0221-14741 eller maila mig på tandhygienist@koping.net, 
gå gärna in på min hemsida för mer information, 

http://www.dintandhygienist.se
    

Katrin Herrlin

Företagare!
Här kan du synas i novem-
ber- eller decembernumret av 
0222:an! Kostnadsfritt!

Hör av dig till redaktionen:

0222@skinnskatteberg.se 
0222-451 39 (ej fredagar)

BRUKSHOTELLET
Brukshotellet i Skinnskatteberg 
erbjuder boende från 300 kr/natt. 
Dubbelrum och enkelrum.

Går ni i tankar på att ordna fest 
eller konferens har vi den perfekta 
lokalen för små och stora sällskap 
med storköksmöjligheter.

För mer info, kontakta Kenneth. 
Telefon: 070-6035391 
e-post: kennethernebrink@live.se
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Socialdemokraterna
Vår målsättning är att bibehålla Skinnskatteberg 

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

berg ska bli en tillväxtkommun

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

Du är välkommen att höra av dig.

Vi svarar på dina frågor:

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

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

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

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

Medlemsmöte onsdagen 
den 17 oktober kl 18.30

 
Vi träffas på 

Allaktivitetshuset Sture

Välkommen

Socialdemokraterna  
Skinnskattebergs Arbetarkommun

 
 

 
 
 

Tillsammans kan vi 
skapa ett bättre 
Skinnskatteberg! 

 

 

 

Vi vill jobba för en kommun där 
alla kommundelar och alla 

invånare har lika stort värde. Vi 
tror på samverkan för bästa 

möjliga resultat. 
 

 
Välkommen till vårt 

månadsmöte! 
 
 

Den 17/10, kl. 19.00 
på St Davidsgården 

 
 

& 
 
 

Välkommen till vår 
studiecirkel  

”Politik i praktiken”! 
 
 

Den 25/10, kl. 19.00 
hos Leneklints 

 
 

 

Kontakta gärna någon av oss 
 

carina.sandor@folkpartiet.se 

janne.lejon@telia.com eller 

vanja.leneklint@tele2.se 

 

www.folkpartiet.se/skinnskatteberg 

www.alliansforskinnskatteberg.se 

www.carinasandor.se/blogg 
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• 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 diskussionscirkel
• Latino Fittnes – motionsdans 
• Sömnad, broderi & lapptäcksömnad
• Dans – Pardans
• Bilmek
• Jägarskola - Vi erbjuder jägarexamen 
  för dig som är intresserad av jakt
• Konstcirkel – Vi erbjuder cirklar i måleri, 
  skulptur, smide, träslöjd m.m.
• Flugbindning 
• 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 - 18:00 
Adress: Fagerstavägen 13 (Lurbohallen) 
739 30 Skinnskatteberg 
Tel: 0222-410 70 eller 070-310 34 78 

Välkommen att delta 
i vår verksamhet!

ABF:s Studiecirklar hösten 2012 
Nu startar vi upp höstens verksamhet och detta är vad som finns att välja på än så länge:

Lördag 13 oktober                  
kl 14-17 

Skinnskattebergs kyrka 







Holybop Themers sjunger 

Ingen anmälan behövs men 
hindersprövningsintyg för 
vigsel måste ni ha med er! 

Mer info – ring 
pastorsexpeditionen 0222-

33636 



      Kungörelse 

Kyrkofullmäktige  

sammanträder onsdagen 

24 oktober kl.19.00 i S:t 

Davidsgården. 

Ärenden enligt utsänd 

föredragningslista. 

Handlingar finns 

tillgängliga på pastorsexp.  

Allmänheten välkomnas. 

Gösta Gustafsson, ordf. 
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  Svenska kyrkans kalendarium Oktober 2012                                       
  Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling           

 
Må 1/10 kl.14.00        Skinnskattebergs kyrkl.dagsyfören. i S:t Davidsgården. 
On 3/10 kl.19.00        Skinnskattebergs kyrkl.syförening i S:t Davidsgården. 
Fre 5/10 kl.10.00        Babypaketstillverkning i S:t Davidsgården. 
Sö 7/10 kl.11.00        Gudstjänst i Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé. Kyrkkaffe. 
Må 8/10  kl 13.00        Heds kyrkliga syförening har ljusstöpning i Hedgården.  
On 10/10 kl 13.00        Korsdrag i S:t Davidsgården.  
Lö    13/10 kl.14-17        Drop in för dop och vigsel. Tag med intyg om hindersprövning. Obs! 
Sö    14/10 kl.11.00        Oktober-mässa i Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé. 
     Glädjekören. Kyrkkaffe. 
Sö    14/10 kl.18.00 Tacksägelse-fest i Heds kyrka. Marie Blommé. Hedkören. Kaffe.  
Må 15/10 kl.14.00 Skinnskattebergs kyrkl. dagsyförening i S:t Davidsgården. 
Fre   19/10 kl.10.00 Babypaketstillverkning i S:t Davidsgården.               
Sö    21/10 kl 11.00 Högmässa i Skinnskattebergs kyrka. Heléne Leijon. Kyrkkaffe. 
Sö    21/10 kl.18.00 Rock the house med Voices of Joy. Gospel konsert, fri entré. 
    Skinnskattebergs kyrka. Heléne Leijon. 
Må   22/10 kl.14.00 Heds kyrkliga syförening träffas i Hedgården. 
Ti     23/10 kl.12-14 Heds kyrkliga syförening serverar sopplunch i Hedgården till självkostn.pris. 
Ti  23/10  kl.16.00 Var dags mässa i Skinnskattebergs kyrka. Mari Jansson. 
On 24/10 kl.09.00 Mässa i Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé och Hans Eric Johansson. 
On    24/10 kl.13.00 Korsdrag i S:t Davidsgården. 
To  25/10   kl.14.00 Andakt på Hemgården. Marie Blommé. 

         To 25/10   klo.18.00 Keskutelu ilta. S:t Davidsgården. Seppo Leppänen. 
         Sö    28/10   kl.11.00 Mässa i Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé. Kyrkkaffe. 

Sö    28/10 klo.14.00 Sunnuntaimessu Skinnskattebergin kirkossa. Seppo Leppänen. Kahvi. 
Må    29/10 kl.14.00 Skinnskattebergs kyrkl.dagsyförening i S:t Davidsgården.  
On    31/10 kl.19.00 Samtalskväll i Hedgården med Heléne Leijon. 
..…….…………………………………………………………………………………………………………  
        

  
         
 
 

 
              
 
        
 
       
     
 
 
 

 
 
 

 
 
             
                                                          

                          

 

Skinnskatteberg med Hed  
och Gunnilbo församling 
Kyrkvägen 3, 739 31 Skinnskatteberg 
Skinnskatteberg.pastorat@svenskakyrkan.se 
www.svenskakyrkan.se/skinnskatteberg 
Expedition vard.10 -12………0222-336 36 
Kyrkoherde…………………  0222-336 32 
Komminister…………………0222-336 30 
Komminister…………………0222-336 33  
Kyrkogårdsärenden………… 0222 -336 39 

 Månadens psalm  763  
 
Du vänder ditt ansikte till mig 
och ler mot ditt barn som en mor. 
Ditt ansikte lyser som solen, 
det är detta som gör att jag tror 
att du ler emot mig som en mor. 

 

Inbjudes till sorgegrupp 
Denna inbjudan är till dig som 
 förlorat din livskamrat 
eller en mycket nära anhörig. 
Vi träffas i S:t Davidsgården 
 torsdagar kl.13.30-15.30 
följ. datum: 8/11, 29/11, 20/12, 10/1. 
Vi avslutar med en utflykt 31/1-2013. 
För anmälan och upplysningar  
ring senast 14/10 till: past. exp.  
0222-336 36 (10-12 varje vardag). 
Om du undrar över något så ring: 
komm. Heléne Leijon: 0222-336 33  
diakon Gunilla Persson: 0222-320 90, 
070-321 86 89 

Tack alla kyrkotillhöriga i Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling.  
Ni gör det möjligt att fira gudstjänster, få samtala med en präst om livet. 
Genom kyrkoavgiften ger ni möjlighet att ge ungdomar sommarjobb.  
Ni ger möjlighet att underhålla våra kyrkor, få plats för dop, vigsel och 
begravning. Få någon som lyssnar nattetid i jourhavande präst. 
 Ordna med konfirmander och körsång och musik i olika sammanhang.  
Finnas med i Stackens arbete och på Hemgården och Klockarbergsgården.  
I tysthet där det behövs. I glädje och i sorg. 
Många vet av egen erfarenhet vad kyrkan betyder. 
Kyrkorådet har idéer och ni ger resurser. 
Vi behöver vara många som är med och bär - tillsammans! 
Tack för att ni vill vara med och bära verksamheten. 
Er Hans Eric Johansson/kyrkoherde 
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Intresserad av flugfiske?
Flugfiskeklubben Nymphen vill gärna ha fler medlemmar. 
Vi arrenderar en sjö av Sveskog ca. 7 km norr 
om Skinnskatteberg där vi planterar ut 
fisk några gånger per år. 

Hör av er till Roger Åsberg antingen 
via e-post roger.asberg@telia.com 
eller tel 070-713 25 49 
om ni är intresserade av medlemskap 
och mer information om klubben. 

Kören

Chorax
bjuder på En Körmosaik av lättsamma, 
kända, och kanske för en del, okända 
sånger tillsammans med musiker.

Entré 50 kr. 
Barn och skolungdomar gratis inträde.

Lördag den 27 oktober kl 17.00
Galleri Astley, Uttersberg

Välkomna!

VÄLKOMMEN TILL OSS! Nu har vi möjlighet att ta emot nya patienter!

 Tel: 0221-14741 
Storagatan 12 KÖPING

Skinnskattebergs 
Småbåtsklubb  
diskuterar med kom-
munen om ev  
utbyggnad av fler 
båtplatser vid  
vår båthamn.

För mer info, läs på 
vår hemsida

www.skinnskattebergs 
smabatsklubb.se

http://www.skinnskattebergssmabatsklubb.se

