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Aktuellt för Skinnskattebergs kommun 
- Årgång 32 Nr 8, oktober 2017

Skinnskattebergs kommun  
på Facebook

Information

Evenemang

Läs vad som händer i Skinnskattebergs  
kommun i september  

Besök www.skinnskatteberg.se/kalender/  
för att se alla evenemang. 

Kommunstyrelsen
den 10 oktober 2017  
kl 08.30 i Stora  
sammanträdesrummet,  
kommunhuset. 
 
Dagordning annonseras 
på www.skinnskatteberg.se
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0222:ans redaktion: 
Gabriel Andersson, Redaktör & Malin Friback, kommunikatör 
 
Adress:  0222:an, Box 101 
  739 22 Skinnskatteberg 
tfn:  0222 - 451 39 
  0222 - 450 47 
e-post:   0222@skinnskatteberg.se

Ansvarig utgivare:   Kommunchef Nima Poushin

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

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

Exempel annonspriser exkl. moms  
Nya annonspriser från 1 januari 2017

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

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

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

Nästa manusstopp - den 12 oktober 
Nästa utdelningsdag - den 31 oktober 

Matsedel vecka 40-43
Klockarbergsskolan 
 
Vecka 40. 2/10-8/10 
Måndag: Korvgryta med rotfrukter & potatis.
Tisdag: Pannbiff med lök, sås & potatis.
Onsdag: Stekt fisk stuvad spenat & potatis.
Torsdag: Köttsoppa & pannkaka.
Fredag: Hemlagad Lasagne. (pizzasallad) 

Vecka 41 9/10-15/10
Måndag: Prinskorv stuvade morötter & potatis.
Tisdag: Rotfruktsplättar & bacon
Onsdag: Panerad fisk kall sås & potatis.
Torsdag: Gulaschsoppa & källarfranska
Fredag: Spaghetti & köttfärssås.

Vecka 42 16/10-22/10
Måndag: Blodpudding/potatisbullar & bacon.  
(råkost)
Tisdag: Köttbullar & makaroner.
Onsdag: Fiskgratäng & potatismos.
Torsdag: Kyckling gryta med curry  
kokosgrädde & ris
Fredag: Hamburgare med bröd & klyftpotatis.
                                                                                                                                                     
Vecka 43 23/10-29/10
Måndag: Köttgryta & potatis.
Tisdag: Nöt biff tex mex tomatsås & ris.
Onsdag: Hot cod med bröd remouladsås &  
potatismos. 
Torsdag: Köttfärssoppa & pannkaka.
Fredag: Kyckling wok med nudlar.(blandrätt)

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

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

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

Carina Sándor (L)
Kommunalråd

Sommaren är förbi och hösten har börjat visa sina sprakande färger. Temperaturen har gått ned, 
grillen packats ihop och stearinljusen tagits fram. Alla årstider har sin charm.

Kommunens verksamheter är i full gång efter sommarperioden. Budgetåret 2017 har bara några 
månader kvar och mycket ska fortfarande genomföras. 

Kommunen gör bland annat flera integrations- och arbetsmarknadssatsningar, för att så många 
som möjligt ska klara skolgången och för att fler ska gå från bidrag till egen försörjning. I  
augusti var den totala andelen arbetslösa i Skinnskatteberg 7,2 procent, lägst i länet tillsammans 
med Surahammars kommun. Fagersta hade den högsta arbetslösheten på 12,2 procent.  
Motsvarande siffra för Sverige var 6 procent.

Kommuner agerar inte isolerat utan samverkar mycket med andra delar inom offentliga sektorn 
liksom med näringslivet. Västmanlands kommuner har slutit ett nytt kollektivtrafikavtal med 
Region Västmanland, där kommunerna primärt ansvarar för behovet inom den egna kommunen 
och regionen ansvarar för den regionala trafiken. Vi har också en ny överenskommelse angående 
räddningstjänstsamverkan inom Västmanland, som klargör vilka samarbeten som finns i länet 
och vem som ansvarar för vad. Vi har också ett nytt styrdokument för att kvalitetssäkra  
ungdomsmottagningarna i länet. Det kan tyckas vara många avtal och dokument och det är det, 
men en nödvändighet när många stora organisationer har gränsöverskridande samarbeten.  
Viktigt inte minst när det uppstår oenigheter.

Förutom löpande verksamhet läggs just nu stort fokus kring den långsiktiga planeringen av  
kommunens kärnverksamheter, såsom till exempel vattenförsörjning, upprustning av befintliga 
fastigheter, eventuellt nya bostäder, utbyggt fibernät, en äldreomsorg och hemtjänst för fler  
årsrika, en förskola för fler barn och en skolverksamhet med bra kvalitet. Många stora och 
nödvändiga investeringar är på gång. 

En del av både budgetarbetet och den långsiktiga planeringen är målarbetet. Det är viktigt för 
kommunen att uppnå resultat, inte bara i kvantitet utan även i kvalitet.

Med bästa höst-hälsningar,
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Information

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

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

Tisdag 3 oktober 14.00
Sagostund med Isabelle
”Språk på olika vis”

Torsdag 5 oktober 10.30
Hälsocenter kommer och presenterar 
sin verksamhet.

Torsdag 19 oktober 17.30
Temakväll med Irene.
”Hur pushar vi varandra?”

Tisdag 31 oktober 10.30
Folktandvården på besök.

Kulturriket i Bergslagen

Vi samarbetar för att göra  
Stacken familjecentral möjlig!

Är du eller någon du  
känner utsatt för våld?  
Att stå vid sidan och se att någon man tycker om  
behandlas illa i en relation är ofta mycket svårt. Många 
upplever att de är maktlösa och känner sig osäkra på 
hur man skall agera för att stötta eller hjälpa. Men 
kom ihåg att om du vågar reagera kan det leda till att 
din vän orkar förändra sin situation och ta sig ur ett 
liv med våld och övergrepp. Våld som förekommer 
inom begreppet våld i nära relation kan uttrycka sig på 
många olika sätt. Nedan beskrivs några olika typer av 
våld som kan förekomma i en relation. Våldet påverkar 
personer på olika sätt och det kan vara nödvändigt för 
en person att få hjälp för att förstå och kunna förändra 
sin situation.

• Fysiskt våld- Knuffar, sparkar och slag.
• Psykiskt våld- Förnedring, isolering eller hot om 
fysiskt våld.
• Sexuellt våld- Sexuella trakasserier och våldtäkt.
• Ekonomiskt våld- Tvinga eller lura sin partner till 
inköp eller lån. Kontroll över ekonomin.
• Materiellt våld- Slå sönder saker och föremål i syfte 
att skrämma, skada eller kränka.
• Försummelse- Medvetet felaktig medicinering eller 
otillräcklig föda eller vård. Drabbar oftast äldre eller 
personer med funktionshinder av olika slag.  
Det finns hjälp!
För ytterligare information om våld i nära relation, se 
kommunens hemsida.

Är du i behov av hjälp, kontakta
kommunen, tel. 0222 - 450 00 och be att få tala med en 
handläggare på socialtjänsten.

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 
En stödtelefon öppen dygnet runt för utsatta,  
anhöriga eller vänner.

Sök stipendiemedel ur 
Pontus Nohres stiftelse:
Elever folkbokförda i Skinnskattebergs kommun 
som genomgår fortsatt skolutbildning efter den 
obligatoriska grundskolan har rätt att söka medel ur 
Pontus Nohres stiftelse. 

Bidrag kan även beviljas organisationer. Anmälan görs 
via webbplatsen stiftelseansokan.se t.o.m den  
31 oktober 2017.
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Kulturriket i Bergslagen

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

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

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

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

Viktigt Meddelande till allmänheten, VMA

Vill du bli familjehem?
 
Vi söker familjehem, kontaktfamiljer och kontakt-
personer

Tycker ni om barn och ungdomar och har en vilja att 
göra skillnad?

Då har ni goda förutsättningar för att bli ett lämpligt 
familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson.

Välkomna att höra av er till!

Rose-Marie Nordström,  
familjehemssekreterare 
Tel: 0222-45178
rose-marie.nordstrom@skinnskatteberg.se
för mer information.

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

Jag hjälper dig gärna. 

Ring kommunens budget och  
skuldrådgivare. 

Tisdagar 9.00-11.00  
0222 - 451 98

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

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

Kulturriket i Bergslagen

Får du inte pengarna 
       att räcka?
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VafabMiljö Kommunalförbund tar över  
slamtömning i Skinnskattebergs kommun.
Från och med den 1 september 2017 har VafabMiljö Kommunalförbund tagit över  
slamtömning  i Skinnskattebergs kommun. På deras hemsida finner du mer information 
om slamtömning för dig som invånare i Skinnskattebergs kommun.

Slamavskiljare och slutna tankar töms enligt abonnemang en till två gånger per år,  
vår och/eller höst. För extra slamtömning, så kallad budning, kontakta VafabMiljös  
kundservice på telefon 020-120 22 20 (vardagar mellan kl 7.00 – 16.00)  
eller e-post kundservice@vafabmiljo.se.  
 
Till VafabMiljö vänder du dig även med frågor om slam, fett och latrin.

Är du i behov av en akut tömning under kvällar och helger finns möjligheten att 
kontakta entreprenör BS Sanering på deras journummer 070-600 95 05.

Tömningsfrekvens

Hösttömningen 2017 pågår vecka 37-48

Från och med 2018 kommer indelning ske områdesvis och tömningsmånad införas. 
Kunder som varit med på kampanjerna tilldelas en månad och aviseringsbrev skickas 
ut ca två veckor innan påbörjad tömning i området. Kunderna ges möjlighet att lägga in 
upp till 12 tömningar till ordinarie pris.

För mer information om slamtömning: 
 
VafabMiljös kundservice: 020-120 22 20 (vardagar mellan kl 7.00 – 16.00).  
E-post: kundservice@vafabmiljo.se.
Webbplats: http://vafabmiljo.se/hushall/din-kommun/skinnskatteberg/slam/

Information
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Kulturriket i Bergslagen

Nytt nummer! 
Under hösten kommer Skinnskattebergs kommun byta telefonnummer. 

 Information  om detta uppdateras kontinuerligt på: 

www.skinnskatteberg.se/nytt-nummer 

Vid frågor var vänlig kontakta:
Johannes Nilsson 

johannes.nilsson@skinnskatteberg.se
0222-450 42

www.skinnskatteberg.se/bredband

Missade du ett informationsmöte eller har frågor om bredband via fiber i 
Skinnskattebergs kommun? Tveka inte att höra av dig till 

Johannes Nilsson på 0222-450 40 eller via johannes.nilsson@skinnskatteberg.se. 
Vi uppdaterar också www.skinnskatteberg.se/bredband/ så snart det händer något. 

Klicka på fliken aktuellt. 

Bredband
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Polisen Informerar

Polisen i lokalpolisområde 
Norra Västmanland genom  
kommunpolis Eva Lindberg.   

Sommaren har kommit och gått och nu är hösten 
här. Förhoppningsvis får vi några fina dagar med 
lite sol och värme att njuta av innan mörker och 
kyla.

För polisens del har sommaren varit en hektisk 
period. Med fem kommuner i lokalpolisområdet 
så finns det alltid jobb att göra. Fastän patrullerna 
har haft fullt upp, har de mellan utlarmade jobb 
ställt upp radiobilen någonstans i kommunen 
för en trafikkontroll. Det har också gett resultat i 
form av bl a 7 st medtagna rattfyllerister.

Skinnskattebergs kommun är en av kommu-
nerna som drabbats mest i vårt område av både 
inbrottsstöld i villa och fritidsfastighet. Det har 
också varit en hel del bråk på och kring 
Stationen. 

För att stävja oroligheterna och inbrotten har  
ledningen för lokalpolisområdet prioriterat  
Skinnskatteberg så mycket som bara varit  
möjligt. Från polisens sida vill vi att alla  
medborgare ska känna sig trygga i sin kommun.  
 

Många av er har också visat sin uppskattning över 
polisnärvaron genom att komma fram till  
patrullerna och berätta att ni är glada över att se 
polisen på plats. Ni ska veta att er uppskattning är 
något som värmer! I en tid då polisverksamheten 
ifrågasätts lite överallt, så är det just positiva  
kommentarer från er medborgare som gör att var 
och en av oss poliser vet varför vi valt det här  
jobbet. 

Jag finns på plats i kommunhuset tisdagar.  
Har du något du undrar över eller vill få en  
poliskontakt nås jag på telefon 010-56 75394. 
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Tillsammans kan vi skapa 
ett bättre Skinnskatteberg! 

 
 

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

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

 
 

VÄLKOMMEN 
 till Liberalernas möte den 

 

9 oktober, kl. 19.00,                       
på St Davidsgården! 

             

 
 

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

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

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

 
Vi önskar er alla en skön och 

färgsprakande höst! 
 

Kontakta gärna någon av oss 
E-post: carina.sandor@liberalerna.se  

Tel: 0222-451 93 
tobias.jarstorp@gmail.com 
vanja.leneklint@tele2.se 

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      

Socialdemokraterna  
Skinnskattebergs Arbetarekommun

Du som delar våra värderingar och är  
intresserad av hur vårt samhälle ska se ut för dig, 
dina anhöriga, nu och i framtiden för dina ev. barn 
och barnbarn.  Var med och påverka! 
 
kontakt: 
Lena Loven Rolén, gruppledare  
070-7287238,  
loven.rolen@telia.com  
 
Aneth Arvidsson, ordförande  
076-8153366,  
aneth_arvidsson@hotmail.com  
 
Vill du få fakta vad Socialdemokraterna står 
för så gå in på www.socialdemokraterna.se

Du kan också besöka vår lokala sida  
www.skinnskatteberg.socialdemokraterna.se

 Alla välkommen till  
Öppet möte i Riddarhyttan 4/10 kl. 18.30,  

Allaktivitetshuset
 

Temat är:  
Riddarhyttans Framtid

Kom och tyck hur du vill att byns  
framtid ska se ut!

Vad kan vi göra själva och vad kan  
kommunen göra?

 
Arrangör Riddarhyttans  

Socialdemokratiska förening.

Medlemmar och sympatisörer 
Välkomna på möte  

16/10 kl. 18.30,  
Allaktivitetshuset Sture

 
Pia Nilsson Riksdagsledamot  

informerar om Socialdemokraternas satsningar för hela 
Sverige 2018.

Lena Loven Rolen informerar om vår kommuns budget 
och vi diskuterar våra  

socialdemokratiska prioriteringar  
för 2018.
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Nattisutredning

MUNTERGÖKARNA

“Alla kan sjunga - Kör” 

för Dej som tycker om att sjunga, 
träffa nya människor och Må Bra till 

Kropp o Själ!

Anmäl dej till ABF i Skinnskatteberg 
eller bara kom när vi startar 5 september 

kl.18 i Kulturhuset Korpen.
Arr: ABF

20171028 kl 13.00, Kulturhuset Korpen

FINLAND 100ÅR
Festkonsert

Program:

Fri Entré
Då det är begränsat med platser krävs förhandsanmälan,  

tel: 072-032 53 48 SuomiFinland
100ÅR

20171028 klo 13.00, Kulttuuritalo Korpenilla

SUOMI 100  
Juhlakonsertti

Ohjelmassa:

Mälardalens Spelmän
Bandet Kylän Pojat

Sångkör Satakieli

Dansgruppen Ripeät
Kareokemästare
Kaffeservering

Mälarin Pelimannit
Kylän Pojat

Lauluryhmä Satakieli

Tanssiryhmä Ripeät
Karaokemestarit
Kahvitarjoilu

Vapaa Pääsy 
Paikkoja rajoitetusti, joten toivomme ennakkoilmoittautumista, 

puh: 072-032 53 48
arr: Skinnskattebergin Suomi-Seura & Skinnskattebergin Kunta

arr: Skinnskattebergs Finska förening & Skinnskattebergs Kommun

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

VI LEVERERAR SKUGGA!
Markiser, persienner,  

rullgardiner, solskyddsfilm

Skinnskatteberg
Solskydd

Info@ssolskydd.se

Träffat turister i 
sommar? 
Skinnskattebergs kommun bjuder in till 
avtackningskväll den 4 oktober. Anledningen är att vi 
vill tacka samt ta emot feedback från er som har träffat 
turister under sommaren.  

Vid frågor eller anmälan var god kontakta Therese 
Kihlander på 0222-450 45, eller mejla till therese.
kihlander@skinnskatteberg.se
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UPPLEV EN MINNESVÄRD OCH 
NOSTALGISK AFTON!

Svensktoppskung, CARL ERIK THÖRN möter 
SVERIGES Barbra Streisand, ADORENA THÖRN.
Repertoaren är en blandning av Carl Eriks 15 
klassiska Svensktoppshits och en hyllning till Frank 
Sinatras låtar.  Barbra Streisand, ska hyllas av 
Adorena Thörn som har en unikt liknande röst som 
Barbra. Beatles och Westside Story låtar ingår även i 
repertoaren. Musiker framför sina egna solo nummer.

PLATS: 
KULTURHUSET KORPEN
DATUM: 
Söndag, 22 oktober, kl.15:00

Kontakt:  
Johnny Strömberg,  
tel. nr. 0222- 412 84

Janssons El fyller 100 år! 
Vi firar med öppet hus 
onsdag 4 oktober kl 11.00 - 19.00.  
 
- 25-50% på ALLT i butiken.  
- Fyndlådor 10 kr / vara.  
- Specialerbjudande från Cylinda.  
Liten smidig fronttvätt FT 352,  
2800 kr, begränsat antal!  
 
Vi bjuder på kaffe och bullar  
(4 oktober, kanelbullens dag)!  
 
Välkomna! 

JANSSONS ELEKTRISKA
i Skinnskatteberg AB
Tel. 0222-104 60 • Köpingsv. 7 (mitt emot kyrkan)

Mielipiteesi on tärkeä!
Tavataan:

Din åsikt är viktig!
Vi ses på:

RÖDA KORSET SKINNSKATTEBERG
SKINNSKATTEBERGIN PUNAINEN RISTI

Torsdag 19/10       Kl. 14:00 - 15:30
Torstai 19/10  Klo. 14:00 - 15:30

Elina Kallio
Samordnare finskt förvaltningsområde
Suomen kielen hallintoalueen koordinoija

Kulturriket i Bergslagen

Öppettider: 
Måndag - fredag  kl. 9.00 - 18.00,  
lunchstängt kl. 13.00-14.00

► Försäljning av elartiklar, köks- och tvättutrustning, (fabrikat Cylinda)

► Uthyrning av rullställning

► Byte av klockbatterier

► Försäljning av fasta och trådlösa telefoner  

► Elinstallationer 

Välkomna!

JANSSONS ELEKTRISKA
i Skinnskatteberg AB
Tel. 0222-104 60 • Köpingsv. 7 (mitt emot kyrkan)
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Vill du vara röstmottagare 
vid 2018 års val?

Valnämnden i Skinnskatteberg söker kontakt med intresserade som vill ställa upp och medverka som 
röstmottagare vid de svenska Allmänna valen söndagen den 9 september 2018.

Uppropet riktar sig både till nya och ”gamla” röstmottagare - anställda i kommunerna och övriga in-
tresserade kommuninvånare, som inte är kandidater på partilistor till valen. Valnämnden utser röst-
mottagare till vallokaler och röstställen.

Alla röstberättigade medborgare som är 
mantalsskrivna i Skinnskattebergs kommun 
kan delta på valdagarna som röstmottagare 
i vallokalerna Hemgården och Sankt Davids-
gården i Skinnskatteberg, samt på 
röstställena i Hed och Riddarhyttan

Röstmottagarna arbetar i lag 
under ett eller flera arbetspass 
under valdagen och har olika 
uppgifter beroende på om det 
gäller vallokal eller röstställe.

En kortare utbildning genomförs 
på kvällstid ett par veckor före 
valen.

Arvode per timme utgår för tjänst-
göring som röstmottagare och vid 
introduktion/utbildning.

Vill du veta mer?

Kontakta oss
Kommunsekreterare Johan Boklund, tel: 0222-451 32 
e-post: johan.boklund@skinnskatteberg.se 
 
Ordförande Elisabeth Åberg, tel: 0222-451 48 
epost: elisabeth.aberg@skinnskatteberg.se 
 
Välkommen med intresseanmälan senast den 
30 november 2017 till: 
Skinnskattebergs kommun
box 101, 739 22 Skinnskatteberg
 
Elisabeth Åberg (L) 
Valnämndens ordförande

Intresseanmälan - röstmottagare

Namn:____________________________________________________________________________
Adress:____________________________________________________________________________
Postadress:_________________________________________________________________________
Telefon:____________________________________________________________________________
E-post:_____________________________________________________________________________

JA, jag är intresserad av att vara röstmottagare!

Skickas senast den 30 november till Skinnskattebergs kommun, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
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StudioARISFD FOLKHÖGSKOLAN I 
SKINNSKATTEBERG

ASPEBÄCKENS  FÖRTAGSBY OMBYGGNAD AV HUVUDBYGGNAD
VY ÖVER ÖPPET KONTOR I FD BIBLIOTEK ILLUSTRATION ANDY YOUNG

2016-06-01

HYR I  

ASPEBÄCKEN

Vi erbjuder kontorslandskap, 
konferensrum och kontorsytor!

Aspebäcken företagsby är belägen i Skinnskattebergs kommun, Västmanlands län.  
Här finns lokaler för såväl kontorsverksamhet, lager som verkstäder.  
Parkering, fritt wifi och tillgång till konferensmöjligheter finns också. 

Kontorslandskap: Aspebäcken företagsby erbjuder kontorslandskap med 10 
platser. För 1200kr i månaden har du och ditt företag tillgång till fritt wifi, förvaring, 
höj/sänkbart skrivbord och tillgång till konferensrum, samt den stora aulan. 

Konferensrum: företagsbyn erbjuder fyra olika konferensmöjligheter. 110 platser, 24 
platser, 12 platser och vår trevliga cafeteria med loungekänsla. 
 
Kontorsyta: Från 1200kr per kvadratmeter (m2) om året kan du och ditt 
företag hyra önskvärd kontorsyta av oss.  
 
Kontakt: Therese Kihlander, Samordnare turism och näringsliv 
therese.kihlander@skinnskatteberg.se, 0222-450 45 
www.skinnskatteberg.se/naringsliv/aspebacken
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Dags att nominera till årets 
miljöpris och miljöstipendium

Miljöpriset utdelas för särskilt förtjänstfull insats inom miljöområdet. Insatsen ska leda till en bättre 
miljö eller förebygga, begränsa eller undanröja en miljö- och eller hälsofarlig verksamhet genom 
exempelvis information, undervisning, produktutveckling eller aktivt miljö- och naturvårdsarbete.

Miljöstipendiet utdelas för studier, kurser, studieresor eller annan aktivitet, vars syfte är förkovran i 
miljöfrågor.

Ledamot och suppleant i kommunsty-
relsen eller miljö- och byggnadsnämn-
den, personal på kommunstyrelsens 
och miljö- och byggnadsnämndens 
kontor, eller närstående till dessa per-
soner, kan inte utses till kandidater för 
insatser som ingår i arbetet eller upp-
draget.

Miljöpriset och miljöstipendiet kan 
tilldelas enskild person, verksamhet 
eller grupper av enskilda personer som 
skolklasser, föreningar, arbetslag eller 
liknande. Pristagare ska som enskild 
person vara mantalsskriven i Skinn-
skattebergs kommun, medan organi-
sation, verksamhet eller förening ska 
bedriva sin verksamhet i kommunen.

Kommunstyrelsen utser pristagare och stipendiater. Prissumman är 10 800 kronor.

Sista ansökningsdag är den 6 november år 2017.

Vid frågor kontakta
Kommunsekreterare Johan Boklund,  
tel: 0222-451 32 
e-post: johan.boklund@skinnskatteberg.se

Jag nominerar:______________________________________________ till 2017års miljöstipendium

Motiveringen lyder:__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________

Kontaktuppgifter till den som nominerar.
Namn:____________________________________
Adress:____________________________________
Postadress:_________________________________
Telefon:____________________________________
E-post:____________________________________

Nomineringen lämnas in senast den 
6 november till Skinnskattebergs  
kommun, 739 22 Skinnskatteberg. 
Om du väljer att skicka in din nomi-
nering per post eller e-post, använd 
märkningen ”nominering till miljöpris”

Jag nominerar:______________________________________________ till 2017års miljöpris
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Kulturriket i Bergslagen

     Skinnskatteberg 
PRO – Aktiviteter i oktober 2017 
Bingo i PRO-Lokalen
kl. 16.00 – 17.30. 4/10, 18/10
 
Bridge i PRO-Lokalen
Kl. 11.00 – 15.00. 4/10, 11/10, 18/10, 25/10

Bowling i Lurbohallen
Kl. 10.00 – 13.00. 5/10, 12/10, 19/10, 26/10
 
Gymnastik i PRO-Lokalen
Kl. 13.00 – 14.00. 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 30/10
 
Handarbetsträff i PRO-Lokalen
Kl. 14.00 – 16.00. 3/10, 10/210, 17/10. 31/10
 
Studiecirkel Värmland i PRO-Lokalen
Kl. 14.00 – 16.00. 5/10. 19/10
 
Ut och Gå träffpunkt COOP
Kl. 09.00 – 10.00. 4/10, 11/10, 18/10, 25/10
 
Medlemsmöte åtekommer om plats,  
Kommunalrådet Carina Sàndor
Tisdagen 24/10 Kl. 14.00 – 17.00 

Bowlingkväll i Lurbohallen
Fredagen 27/10. Kl. 17.00

Visste du att...  
Skinnskatteberg samarbetar runt energi- och klimatrådgivningen med Avesta kommun.  
Vi rådgivning vad god kontakta ekr@avesta.se eller ring på telefonnummer: 0226-64 50 00.

En vanlig dag på  Familjecentralen Stacken
Familjecentralen Stacken är en mötesplats för föräldrar och barn, 0–6 år. Här kan barnen leka, sjunga och måla, 
och föräldrar ges möjlighet att träffa andra småbarnsföräldrar. Kaffe, te och mjölk till barnen finns till  
självkostnadspris. Öppettider tisdagar o torsdagar 9.30-16.00. Detta är en vanlig dag på Stacken! 
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VISSTE DU ATT...
implementera minoritetslagstiftningen 
och att se till att de nationella 
minoriteternas rättigheter respekteras fullt ut 
kan innebära vissa merkostnader för 
kommuner och Regioner (f.d. Landstingen).  
För att täcka dessa merkostnader får de kom-
muner samt regioner som ingår i förvaltnings-
områden årligen statsbidrag.

Statsbidragets möjliga 
användningsområden för kommuner 
är bland annat:
• Dialog och samråd med minoriteter
• Kartläggning
• Informationsinsatser och översättningar
• Organisationsöversyn och förändringar
• Kultur och språkinsatser
• Synliggörande av minoriteter och 
minoritetsspråk
• Initiala mobiliseringsinsatser, till 
exempel inköp av litteratur och pedagogiskt  
material.
• Personalkostnader
• Upprätta handlingsplan

Regionerna (f.d. Landstingen) 
i förvaltningsområdena för finska, meänkieli 
och samiska ska också stödja användningen 
av de tre minoritetsspråken. De får årligen 
statsbidrag för merkostnader som uppstår 
med anledning av detta. 

Statsbidragets möjliga 
användningsområden för regioner är 
bland annat:
• Organisationsöversyn och 
förändringar 
• Skyltning 
• Informationsinsatser 
• Översättningskostnader

Finskt förvaltningsområde

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

Skinnskatteberg

Vänsterpartiet är ett feministiskt och 
grönt socialistiskt parti. 

Kom med i vår gemenskap och 
påverka politiken i kommunen. 

Bli medlem i dag och kom med oss 
och vrid politiken åt vänster. 
www.vansterpartiet.se 
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Mässor och gudstjänster 
Sö 1/10 kl.18 Taizemässa i Heds kyrka. Hedkören medverkar. Marie Blommé 
Sö 8/10 kl.14 Finsk mässa i Skinnskattebergs kyrka. Paula Hagel 
Sö 8/10 kl.18 Tacksägelsegudstjänst i Heds kyrka med auktion. Hedkören medverkar 
Sö 15/10 kl.11 Mässa i Skinnskattebergs kyrka. Heléne Leijon 
Sö 22/10 kl.11 Mässa i Skinnskattebergs kyrka. Heléne Leijon 
On 25/10 kl.10 Kyrkträff på Hemgården. Barbro Wahlberg 
Sö 29/10 kl.11 Mässa i Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé 
 
Konserter och övrig verksamhet 
Må 2/10 kl.14 Heds kyrkliga syförening träffas i Hedgården 
On 4/10 kl.18 Samtalskväll i Hedgården. Irene Josefsson 
On 4/10 kl.19 Skinnskattebergs syförening träffas i S:t Davidsgården 
Fr 6/10 kl.10 Babypaketstillverkning i S:t Davidsgården 
On 11/10 kl.13 Korsdrag i S:t Davidsgården.  
   Brödet och fiskarna informerar om Babypaketsprojektet. 
Må 16/10 kl.14 Heds kyrkliga syförening träffas i Hedgården 
Fr 20/10 kl.10 Babypaketstillverkning i S:t Davidsgården 
Lö 21/10 kl.09 Ljusstöpning i Hedgården 
Ti 24/10 kl.12 Sopplunch i Hedgården 
On 25/10 kl.13 Korsdrag i S:t Davidsgården.  
   Christer Karlén kareokeALLSÅNG! 
Må 30/10 kl.14 Heds kyrkliga syförening träffas i Hedgården 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
Mer om liv och tro 
och söndaens text 

kl.12.30 varje söndag 
 i oktober efter  

kyrkkaffet i 
Skinnskattebergs 

kyrka 

 
 

Svenska kyrkans kalendarium  oktober 2017 

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

Heléne Leijon & Marie Blommé 
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Aktuellt i Oktober 2017 

Ljusstöpning i Hedgården 

Syföreningen stöper enligt tradition ljus i Hedgården. 
Lördagen den 21 oktober mellan kl.09 till 14. Alla är välkomna att delta! 

Soppluncher hösten 2017 

24/10, 14/11 
Kl.12 i Hedgården 

Välkomna! 

T acksägelsedagen ligger andra söndagen i oktober för att vi ska få tillfälle att 
tacka för skörd, för svamp och frukt, det som jorden ger oss.  

En utbredd tradition är att på denna dag föra frukter och annat till kyrkan som man 
säljer eller auktionerar ut till förmån för behövande.   
Så gör också vi och har Tacksägelsegudstjänst där vi auktionerar ut bygdens skörd. 

Skinnskattebergs kyrka är öppen när det finns bemanning, vill ni komma in under andra 
tider ring till expeditionen (0222-33636) eller vaktmästarjour på helger 0222-33633. 

Ta izemässa  
Under hösten i Heds kyrka kommer 
vi att prova på Taizemässa! 
Det är en mer meditativ typ av mässa 
med mycket sång. Varmt välkomna! 

Tacksägelseauktion kl.18 i Heds kyrka den 8 oktober. Vi firar gudstjänst för 
att sedan ha auktion på traktens skördar! Hedkören medverkar. Välkomna! 

Kungörelse 

Kyrkofullmäktige sammanträder onsdag  
1 november kl.19.00 i S:t Davidsgården. 

Ärenden enligt utsänd  
föredragningslista.  

Handlingar finns tillgängliga på  
pastorsexpeditionen. 

Allmänheten välkomnas 
Gösta Gustafsson — ordförande 
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Värmepumpar &  
Elinstallationer

070-617 48 59 • www.kjellins.se

Foto: Peter Gerdehag

Landet som inte längre är
Sveriges längsta fotodokumentation av en enskild gård

Onsdag 18 oktober kl 19:00
Kulturhuset Korpen

Skinnskatteberg
Peter Gerdehag, naturfotograf och filmare

berättar och visar bilder.

Peter har också skrivit och filmatiserat
Kokvinnorna och Hästmannen

Fri Entré

ABF Västra Västmanland
Kulturriket i Bergslagen
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Det händer i oktober B
IBLIO

TEKET
Evenemang
2-8 oktober Dyslexiveckan
Vi skyltar och tipsar om litteratur samt  
tjänster som Legimus. 

3 oktober kl 14.00 Sagostund  
Sagostund på Stacken med Isabelle  
”Språk på olika vis”
 
Utställningen Kan Själv! -  
en ljudupplevelse  
pågår till 10 oktober. Barngrupper 0-2 
år (4-8 st/besök) är välkomna att boka 
besök.

21 oktober kl.11.00 Teatern Kanel 
& kanin
Teatern Kanel & Kanin och alla  
känslorna av Dockteatern Tittut visas 
på biblioteket
Lördag 21 oktober kl 11.00.
Ålder 2-6 år. Boka biljetter på  
biblioteket.  
Begränsat antal platser. 

25 oktober är biblioteket stängt pga 
utbildning. 

Lördag 28 oktober kl 11.00  
Sagostund
Tvåspråkig sagostund på svenska och 
somaliska med Isabelle och Ubah
I samarbete med Studiefrämjandet 
och Region Västmanland 

Utställning
25/8-10/10  ”Kan själv” 
Invigning 25/8  kl. 9:30
Utställningen vänder sig till barn 
0-2 år. Barngrupper kan boka tid 
för visning. 
Utställningen produceras av Västarvet i samarbete 

med Kultur i Väst och tonsättare Johan Svensson

Evenemang
Sagostund på Stacken
Tisdag 19/9 kl. 14:00

Sagostund på biblioteket
Lördag 2/9 kl. 11:00 
Tvåspråkig svensk-finsk 
sagostund (Mumintrollet) med Pia 
Laurell och Isabelle Bede

Barn (1-4 år) inom förskolorna 
i Skinnskatteberg har fått boken 
”Kanel och Kanin och alla käns-
lorna” av Ulf Stark och Charlotte 
Ramel av biblioteket.
Förskolorna och biblioteket sam-
arbetar utifrån boken på olika sätt 
genom samtal och sagoberättande. 
Senare under hösten kommer en 
teater som bygger på boken av 
Dockteatern tittut att visas på bib-
lioteket.

Våra ordinarie öppettider
från den 28/8:
Måndag 12:00-18:00
Tisdag  12:00-18:00
Onsdag 12:00-18:00
Torsdag 12:00-18:00
Fredag  10:00-15:00
Lördag  10:00-14:00
Välkommen in
önskar vi i personalen!

Det händer i september B
IBLIO

TEKET
Ulf Starks 
författarskap är 
mångsidigt och 
han räknas som 
en av Sveriges 
största barn- 
och ungdoms-

bokförfattare. Han har skrivit 
filmmanus baserade på många av 
böckerna, och fått en mängd utmär-
kelser och priser både i Sverige och 
utomlands. Ulf Stark gick ur tiden 
13/6 2017.
Böcker i urval:
Dårfinkar och dönickar (1984)
Min vän Percys magiska gymnas-
tikskor (1991) 
Kan du vissla Johanna (1992)

25 oktober är biblioteket stängt 
pga utbildning. 

Dagsaktuell information finns på: www.skinnskatteberg.se/kultur-fritid/biblioteket/ eller 
besök vår facebook-sida. 

31 oktober 14.00 Pärlplattepyssel
Kom och pyssla med pärlor hos oss
Tisdag 31/10 kl.14.00-17.00 
2 november kl.16.00 Sagostund 
på höstlovet.
Läskiga spökhistorier på  
biblioteket.  
Torsdag 2 november kl.16.00
 
Sisu och Stora Drömmar 
Världspremiär av teatern med Sisu 
och Stora Drömmar, av Teatteri 
Sydänkäpy. Teatern  
kommer visas på biblioteket för åk 
4 måndagen den 16 oktober.

Sy-och stickcafé onsdagar  
kl 10-11:30

Språkcafé torsdagar kl 10-11:30

Vi vill tacka våra duktiga feriearbetare Malin, Agata och Nasro.

Vi vill tacka förskolorna i Skinnskatteberg och Röda Korset som bidrar med 
rekvisita till våra sagostunder.

En träbro vid bruksleden vid Baggå skola har renoverats. 
Sektorn Kultur & Fritid har bidragit med olja och tackar Tomas Lanner 

med familj som utfört arbetet.  
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Oktober

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

Vad händer på Kulturhuset Korpen i oktober
Lördag 30 september 16.00  
“Taube-yra” med Carl-Bertil 
Tidigare läraren i Skinnskatteberg, Calle Töllborg gjorde 
tillsammans med Bertil Olsson, Staffan Bergman och Sven-
Erik Berglund år 1987 en uppskattad konsert med 
Evert Taubes sånger. Här är “Thirty years after” med nästan 
samma besättning förutom att Hans Jonsson ersätter  
Sven-Erik Berglund. Det blir Taube-sånger på längden och 
tvären och säkert möjligheter till allsång.
Entré: 50:-, fri entré för medlemmar i Kultera och för  
skolungdom t o m gymnasiet.
Arr:Kultera Korpens vänner med stöd av Skinnskattebergs 
kommun, Västmanlandsmusiken och  
Ett kulturliv för alla – Musik

Söndag 1 oktober. 18.00 FILM  
se www.kulturhusetkorpen.se
 
Onsdag 4 oktober. 19.30 FILM  
se www.kulturhusetkorpen.se

Lördag 7 oktober 19.00 
Norma, Digitalopera från The Met 
Säsongen inleds med en nyuppsättning av Bellinis Bel 
canto-opera Norma med Sondra Radvanovsky. En roll som 
hon hyllades för på Met 2013 liksom vid Canadian Opera 
Company, San Francisco Opera, Bayerische Staatsoper, 
Gran Teatre del Liceu ochc Lyric Opera of Chicago.

Därmed är hon en av världens ledande uttolkare av den 
ikoniska rollen. Joyce DiDonato är Normas kollega och 
konkurrent Adalgisa, Joseph Calleja är Pollione och  
Matthew Rose spelar Oroveso. Carlo Rizzi dirigerar och 

Sir David McVicar regisserar den nya uppsättningen. 
Arr: Skinnskattebergs kammarmusikförening med stöd av 
Skinnskattebergs kommun, Västmanlandsmusiken, Statens 
kulturråd och Systemair.
 

Söndag 8 oktober. 18.00 FILM  
se www.kulturhusetkorpen.se 
 
Onsdag 11 oktober 18.00 
Boken om Boarden – öppet möte 
Vi tror att det finns många som har material,  
minnen, berättelser m.m. som kan vara av intresse för 
den bok om boarden som håller på att skapas nu. Vi 
träffas och utbyter våra minnen och erfarenheter från ti-
den när boarden var igång. Vi bjuder på kaffe! Välkom-

men! Arr: ABF, Skinnskattebergs kommun 
 
Lördag 14 oktober 19.00  
Trollflöjten Digitalopera från The Met 
Mozarts mästerverk är en saga för hela familjen. 
Fågelfångaren Papageno misstas för en hjälte av prins 
Tamino. Tillsammans får de i uppdrag att rädda den 
kidnappade prinsessan Pamina från den onde Sarastro. 
Färgsprakande uppsättning med fantasifulla kostymer 
och scenografi.

Mets Music Director Emeritus James Levine dirigerar 
Tony Award vinnaren Julie Taymors uppsättning av 
Mozarts Trollflöjten. Golda Schultz gör sin Met-debut 
som Pamina med Kathryn Lewek som Nattens drott-
ning. Den kortare versionen av Trollflöjten på engelska, 
var den första livesändningen från Met. Detta är första 
gången den fullständiga versionen på tyska direktsänds.
Arr: Skinnskattebergs kammarmusikförening med stöd 
av Skinnskattebergs kommun, Västmanlandsmusiken, 
Statens kulturråd och Systemair. 
 
Söndag 15 oktober. 18.00 FILM  
se www.kulturhusetkorpen.se
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Onsdag 18 oktober 19.00  
Föredrag – Landet som inte längre är 
Peter Gerdehag har följt livet på gården Kroxhult 1:4 med 
sin kamera i 35 år. Ingen har någonsin dokumenterat en 
gård under så lång tid i Sverige.

Här har tiden stått stilla, om några år är den här livsstilen 
borta. Boken är en stillsam hyllning till vårt kulturarv och 
till de småbönder som vi alla härstammar från. Vi som kall-
lar oss moderna har mycket att tacka dem för. Demokrati, 
kultur och ett rikt landskap, bland mycket annat.

Familjen Caremalm blir symbolen för alla de jordbrukare 
som verkat innan den moderna tiden svepte in och sking-
rade traditionen för alla tidens vindar. Peter betraktar dem 
med kameraögat och ser hur de sliter i det stenrike som de 
ärvt. Själva säger de att de bara lever sitt liv. Inget märkvär-
digt egentligen, men ändå en gudagåva att förvalta. För det 
handlar om ett förvaltarskap.

Det är fantastiskt att få följa med de sista människorna av 
sitt slag som brukar sin jord. Om några år vet man att den 
här typen av livsstil är borta. Här har tiden stått stilla. Det 
gamla landskapet är så oföränderligt. Och på gården är det 
mjölkkornas klocka som bestämmer takten i livet, säger 
Peter.

Den mycket uppskattade dokumentären -  Landet som inte 
längre är - har visats vid ett flertal tillfällen i SVT.
Peter Gerdehag är en prisad naturfotograf, dokumentärfil-
mare, författare och föredragshållare. Han har tilldelats ett 
flertal priser och utmärkelser som natur- och landskapsfoto-
graf, bland andra Årets Naturfotograf av Naturvårdsverket 
samt pris för bästa filmfoto för filmen Kokvinnorna ett 
flertal gånger, bl.a. på IDA i Hollywood.
Arr:Skinnskattebergs kommun, ABF  
 
Torsdag 19 oktober 18.30   
Kulturkväll med kulturskolan 
Fart och fläkt i musik, dans, teater och film. Det är vad 
eleverna håller på med på Kulturskolan. En del av detta får 
ni möjlighet att uppleva resultatet av denna kväll.
Arr Kulturskolan Korpen

Lördag 21 oktober 16.00   
Gould Piano Trio 
Gould Piano Trio jämfördes nyligen med den berömda 
Beaux Arts Trio för sin musikaliska eld och sin glöd för 
triogenren i Washington Post. De har varit i elden inter-
nationellt de senaste 20 åren, med början i ett första pris i 
Melbourne International Chamber Music Competition och 
därefter Rising Stars på  Europas alla stor konserthus. De 
senaste åren har de varit myckt på Wigmore Hall i London 
där de har spelat in för BBC, spelat alla Dvoraks Pianotrios 
och kommer nästa säsong att ge en hel Beethoven-cykel.
Lucy Gould – Violin     Alice Neary – Cello    Benjamin 
Frith – Piano. Musik av Beethoven och Rachmaninov.
Arr: Skinnskattebergs kammarmusik förening med stöd av 
Skinnskattebergs kommun, Västmanlandsmusiken, Statens 
kulturråd och Systemair.

Söndag 22 oktober 15.00 Svensktopps-
kungen Carl Erik Thörn möter Sveriges 
”Barbra Streisand”, Adorena Thörn.
Repertoaren är en blandning av hans 15 svensktopps-hittar 
och en hyllning till Frank Sinatras låtar. Barbra Streisand 
hyllas av Adorena Thörn som har en röst som är unikt lik 
Barbras. Låtar från Beatles och West Side Story ingår. Med 
sig har de Per Romin på dragspel och Ari Haraldsson på 
saxofon.
Pris: 150:-, biljetter säljes vid dörren före konserten. PRO 
säljer kaffe i pausen.
Arr: Carl Erik Thörn och Adorena Thörn i samarbete med 
Skinnskattebergs kommun, PRO i Skinnskatteberg samt 
Skinnskattebergs Hembygdsförening.

Söndag 22 oktober. 18.00 FILM  
se www.kulturhusetkorpen.se 
 
Lördag 28 oktober 14.00 - 17.00  
Finland 100 år Konsert 
 
Söndag 29 oktober. 18.00 FILM  
se www.kulturhusetkorpen.se
 
Måndag 30 oktober 18.30  
Årsmöte i föreningen Kultera.
Alla föreningsmedlemmar hälsas hjärtligt välkomna!  
Kultera bjuder på smörgåstårta.



0222:an | www.skinnskatteberg.se24
Kulturriket i Bergslagen


