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Skinnskatteberg 
vackrast  s. 11

Ur detta nummer: 
* Hälsoslingan klar sid. 3 
* Fräscha utemiljöer sid. 4 
* Ny Räddningschef sid. 5 
* Dags för slamtömning sid. 5 
* Nytt ungdomsnätverk sid. 7 
* Brev från Zimbabwe sid. 9 
* Evenemang på Korpen sid. 10 
* Har du hund eller katt? sid. 13

Motstånds- 
festivalen! 
27-30 augusti

Program mm på sid 12

Kommunfullmäktige 
sammanträder
Tisdagen den 23 september kl. 
18.00 i  Kulturhuset Korpen.

Ärenden publiceras på hemsidan  
ca 1 vecka innan sammanträdet.

Välkommen!

Ungdomsmässan
Datum är spikat! Se sid. 6

Nästa år fyller 0222:an 
25 år! Det ska synas i ett 
eller flera nummer. Vill 
du vara med och fira? 
Läs mer på sidan 2 under 
rubriken ”Var DU med då 
det begavs?”.

Dags för jubileum!

Svensk Kassaservice avvecklas under andra halvåret 
2008, efter ett beslut i riksdagen. Skinnskattebergs-
kontoret stänger igen den 1 september och Färna 
stänger den 29 november. Kassatjänster via lant-
brevbäraren upphör den 28 november 2008 (vissa 
undantag för äldre och rörelsehindrade finns).

Det finns flera alternativ...

...att ta ut pengar och betala räkningar. Kunder hän-
visas till bankerna för att betala räkningar över disk. 
Kontantuttag kan oftast göras i livsmedelsbutiken.

Lösa in en utbetalningsavi

Det går bra att lösa in en utbetalningsavi på vilket 
bankkontor som helst, var som helst i landet. Du 
måste inte vara kund på banken. 

Få personlig hjälp på telefon

Om du vill ha hjälp att hitta alternativ till Svensk Kas-
saservice kan du ringa PTS (Post och telestyrelsen) 
upplysningstjänst på 0770-33 98 98. Tjänsten är öp-
pen helgfria vardagar kl. 9-15. 

Postens övriga tjänster påverkas inte

Post- och paketutdelning och Postens övriga tjänster 
(till exempel postombud) påverkas inte, utan fortsät-
ter som vanligt. 

Mer information

På www.pts.se kan du få mer information och bland 
annat söka fram vilka tjänster som finns på din lokala 
bak elelr butik.

Svensk Kassaservice stänger
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0222:ans redaktion:

Redaktör: Marie Wennerström 
Adress:  0222:an, Box 101 
  739 22 Skinnskatteberg 
tfn:  0222 / 451 39 
fax:  0222 / 450 90 
e-post:   info@skinnskatteberg.se

Ansvarig utgivare:  Kommunchef Leena Berglund
0222:an utkommer med 10 nummer/år. Den finns även att 
hämta i kommunhusets reception samt på webben:  
www.skinnskatteberg.se. Du kan prenumerera på 0222:an 
för 120:- om året. Kontakta redaktionen.

Skolans matsedel vecka 36-40

Vecka 36 1/9-5/9 
Måndag:  Pytt i panna med rödbetor.
Tisdag:  Biff ala lindström, sås, grönsaker &   
  potatis.
Onsdag:  Fisk gratäng (paysanne)
Torsdag:  Köttsoppa & pannkaka.
Fredag:  Pasta Carbonara (bacon, lök, 
  champinjon)

Vecka 37 8/9-12/9
Måndag:  Ugnsbakad korv & potatismos.
Tisdag:  Lasses färsbiffar, tomatsås & ris.
Onsdag:  Sprödbakad torsk, citronsås & potatis.
Torsdag:  Kycklingpanna med gurka.
Fredag:  Spaghetti, köttfärssås & råkost.
  
Vecka 38 15/9-19/9
Måndag:  Hot dogs & makaroner.
Tisdag:  Grekiska färsbiffar med tzatziki 
Onsdag:  Fiskgratäng (bordelaise)
Torsdag:  Grönsakssoppa & pannkaka.
Fredag:  Chili con carne, ris & råkost

Vecka 39 22/9-26/9
Måndag:  Pizza med skinka & ost & pizzasallad
Tisdag:  Husmans färsbiffar, sås grönsaker &  
  potatis.
Onsdag:  Stekt fisk, pikantsås & potatis.
Torsdag:  Köttgryta med ris.
Fredag:  Lovdag.

Vecka 40 29/9-30/9
Måndag:  Stekt korv, stuvade morötter & potatis.
Tisdag:  Kebabspett med sås & ris.

Nästa manusstopp:  Den 12 september
Utgivningsdatum:  Den 30 september

0222:an kommer alltid ut tidigare på webben. 
Vill du läsa den före alla andra? Gå till:
www.skinnskatteberg.se

Var DU med då det begavs?

Nästa år, 2009, fyller vårt kommunblad 0222:an 25 år... 
Undrar om det är rekord för en kommuntidning? Jag 
ska forska i det.

Vi tänkte iallafall försöka bjuda på tillbakablickar i 
något eller några nummer av 0222:an.  Vad hände 
egentligen år 1984 (förutom att filmerna ”Purple Rain” 
och ”The Terminator” kom ut. Ronald Reagan väljs om 
till en andra mandatperiod och det är sommarolympiad 
i Los Angeles. 0222:ans nuvarande redaktör (moi) 
flyttar från Fagersta till Göteborg. Låten ”Alphavilles 
”Forever young” är en hit och Diggi-lo Diggi-ley vin-
ner Eurovision Song Contest. Yvonne Ryding utses till 
”Miss Universum” och Ronja Rövardotter har premiär! 
Det första kvinnliga fotbolls-EM vinns av Sverige. 
Marvin Gaye, Sigge Fürst, James Mason och Johnny 
Weissmüller avlider. Band Aids ”Do they know it´s 
christmas” släpps. Nobels fredspris går till Desmund 
Toto och den första hjärttransplantationen genomförs i 
Sverige. Brittiska isdansparet Jayne Torrvill och Chris-
topher Dean får tolv 6:or för deras tolkning av Ravells 
”Bolero” i vinterolympiaden...)

Vad kommer du ihåg? Skriv och berätta - dela med dig 
till 0222:ans läsare. Hur såg det ut i Skinnskatteberg 
1984, hur såg DU ut (det var ju en del galet mode).  
Kanske var du en av ungdomarna som i ”Villa Lind-
berg” var med och skapade någon av de första 0222:
orna!? Berätta vad du vill - roligt, sorgligt, galet, intres-
sant. Skriv en vers!

Vi tar med så mycket vi kan - börja skicka redan nu! 
Redaktionsrådet kommer att avgöra vad som ska publi-
ceras. Vi ser väldigt mycket fram emot era bidrag!

/Redaktören

Gordons 
webbtips
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Aktivitetskalender  

Augusti
 till den 31 augusti. Konstutställning 
 Skulpturparken. Lenny Clarhäll - Skulptur. 
 www.galleriastley.com 
  till 7 september. Träsnittskonstnärer från    
 Hangzhou, Kina. Galleri Astley, Uttersberg
28  Motståndsfestival. En tre dagars karneval av   
 medvetandegörande och motstånd. Tema Civi-  
 lisation. Innanför och utanför i en gränslös värld.   
 Existens eller utplåning. Internationell scenkonst   
 o fi lm, seminarier, worksshops, musik och fest. 
30  Fotbollsmatch 15.00. SSK - IFK Västerås
29  Motståndsfestivalen i Riddarhyttan förtsätter. 
 Se annons sid 12.
30  Motståndsfestivalen fortsätter med späckat program  
 kl. 07.00-22.30. Bl.a Riddarhytteprojektet, Maskin-  
 projektet, poesi och musik. 
30  Fotbollsmatch 15.00. SSK - IFK Västerås 
30  Capri Hörnan. Återförsäljare av Capri Collection.   
 Damkläder -Personlig rådgivning. Finns hos Hälsa &  
 Flärd Lördag 30/8 och 27/9, Kl 10-13. Elisabet   
 Redlund 070-4902500.

September
2  JUNIS - sånglekar för barn. Från 5 år Tisdagar 
 17:00-18:00 Skolvägen 8 info 070-6684790
 evat@junis.org 
2  JUNIS -skapis/moviekids. Från 7 år (åk 1) Tisdagar 
 18:30-20:00 Skolvägen 8 info evat 0706684790   
 evat@junis.org  
2  Cafékväll och månadsmöte i Bysala Hembygdsför-  
 ening.  ALLA VARMT VÄLKOMNA! 
4  Café 14. Sång och Allsång i Filadelfi akyrkan, Skinn-  
 skatteberg kl. 14.00. Arr: Smyrna församling,   
 Fagersta 
8  Gympa i Gymnastiksalen varje måndag 19-20 med   
 Skinnskattebergs Gymnastikförening. 
10  Fotbollsmatch 18.30. SSK - Västerås BK 30 
10  Aerobics i Gymnastiksalen varje onsdag 19-20 med   
 Skinnskattebergs Gymnastikförening 
11  IOGT-NTO föreningen i Skinnskatteberg åker på   
 besök till gamla Gisslarbo lokalen. Samling 18:00   
 info 0222-140 24 
13  Svampdag. Plats: Kolarbyn Pris: 50 kr/pers Exami-  
 nator: Tom Sävström  
13  Hembygdsauktion. Auktion i Bysala Hembygds  
 gård. Handarbeten, hantverk, hembakat mm. Kaffe-  
 servering och lotterier. VARMT VÄLKOMNA! 

14 Till 12 oktober. Elever från Nigeria. Grafi krummet   
 - Galleri Astley. Kunle Adeyemi och hans elever från  
 Yaba Tech College, Lagos, Nigeria 
15  Folkpartiet liberalerna har månadsmöte kl 19 i   
 Baggbro skola. Se annons sid 16 
17  Alliansen, dvs centern, folkpartiet, kristdemokraterna  
 och moderaterna har månadsmöte i St Davidsgården  
 kl 18.30  
20  Fotbollsmatch 15.00. SSK - IK Oden 
20  Barockkonsert med Trio Stravaganti, Kulturhuset   
 Korpen kl. 16.00. Se annons sid. 10
21  Teater på Kulturhuset Korpen kl. 15.00 Änglar på   
 drift -domedagen får vänta- med friteatern. Se   
 annons sid. 10
28  Konsert. Bertil mä Prästen. Bertil Larsson och John   
 Sund. I Heds kyrka. Arr: Musik i Hed 

Hälsoslingan klar

En så kallad hälsoslinga 
har anlagts runt Skärsjön. 
Den är gulmarkerad och 
mäter 7,6 kilometer. 

Start sker i vägkorsningen 
Borntorpsvägen-Fiskelevägen 
och går medsols via SIF-stugan, Skär-
sjöbadet, cykelvägen och Fiskelevägen 
tillbaka till startpunkten. Det blöta partiet 
efter stigen vid Skärsjön har försetts med 
spänger. 

Hälsoslingan är ett samarbete mellan OK 
Hedströmmen och kommunens livsstils-
grupp. Det är meningen att slingan kan 
promeneras, lunkas eller springas när som 
helst på dygnet. Syftet är att så många som 
möjligt ska ta tillfället att förbättra sin 
kondition.

Livsstilsgruppen
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Farligt?  Det är ju bara lite grann!
Farligt avfall kan göra stor skada om 
det hamnar på fel ställe. Lämna där-
för alltid det farliga avfallet  till Åter-
bruket. Dina insatser betyder myck-
et på vägen mot en bättre miljö.

Vanliga kemiska produkter du använ-
der i hemmet blir farligt avfall när 
du ska slänga det. Vid renovering blir det 
t ex färgrester och lösningsmedel.

Vid bilvård kan det bli spillolja och ol-
jefilter. Vissa använder bekämpningsmedel 
i trädgården. Allt detta kan skada om det 
hamnar på fel ställe.

El-avfall är också farligt avfall  
Även el-avfall,  samt kyl- och frysskåp är farligt 

avfall. El-avfall är t ex brödrostar, vitvaror, tv-, 
radio- och videoapparater och datorer. 

El-avfall kan innehålla PCB och kadmium. 
Kyl- och frysskåp kan innehålla freon. 

Tryckimpregnerat trä är också farligt 
avfall. Trätrall och staket består ofta av 
tryckimpregnerat trä. Impregneringen kan 
innehålla arsenik.

Lämna till Återbruket 
Allt farligt avfall från hushåll ska lämnas till 
Återbruket. Då tas avfallet omhand på ett 
miljöriktigt sätt.

Mer information
Läs mer på VafabMiljös hemsida:
www.vafabmiljo.se. 

Företag som har farligt avfall kan kontakta 
VafabMiljö på tel 021-393510.Exempel på farligt avfall

Batterier, bilbatterier��
Lysrör och lågenergilampor ��
Färg, lim, spackel, lacknafta��
Tändvätska, T-sprit, lampolja��
Silverputs, blekmedel, klorin��
Olja och oljefilter från bilen��
Bekämpningsmedel��
Kyl- och frysskåp��
Tryckimpregnerat trä��
El-avfall��

Återbruket-Skinnskatteberg
Adress: vid Näsvägen
Telefon: 0222-108 69

Öppettider
Måndag och onsdag: 8.00-12.00
Tisdag och torsdag: 8:00-12.00,15.00-19.00
Lördag jämn vecka: 9.00-14.00
Stängt: Fredag och söndag

På Återbruket Skinnskatteberg kan du 
lämna ditt farliga avfall.

Skinnskatteberg har blivit snyggare och bättre

Under sommaren har kommunens avdelning ”Teknik och Service” jobbat 
med vissa förbättringar i Skinnskatteberg. Kanske har du lagt märke till att

-  lekplatserna har fräschats upp
-  återvinningsstationen vid hamnen har fått ny mark-
 beläggning
-  strandpromenaden har på två platser försetts med 
 träningsredskap. Den ena platsen är nedanför folkhög-
 skolan och den andra mellan herrgårdsängen och renings-    
 verket. Invid träningsredskapen finns vid den ena     
 platsen en karusell för barn och vid den andra platsen 
 en lekställning med rutschbana.
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Tobaksfri arbetsplats 

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

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

Slamtömning 
i Skinnskattebergs kommun

Kampanjtömningen för Hösten kommer att påbörjas 
vecka 37, 2008. Alla fastighetsägare med slamtöm-
ning ombedes att se över sin brunn och att det är 
framkomligt, synligt och rent kring den. Tänk på att 
brännässlor, sly och högt gräs är arbetsmiljöproblem 
för chauffören som utför denna tjänst. De som har 
vägbom till sin fastighet måste ordna framkomlighet 
för slamsugningsbilen.

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

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

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

TREVLIG HÖST

SKINNSKATTEBERGS KOMMUN

Ny räddningschef!  

Från 1 juni är Kenneth Johansson 
Skinnskattebergs kommuns nya 
räddningschef. 
Kenneth har agerat vikarie på samma 
tjänst i några månader så det blir 
ingen stor omställning. Tidigare 
har Kenneth arbetat vid räddnings-
tjänsten i Köping som Insatsledare 
(Brandmästare). Han började sin 
karriär inom Räddningstjänsten i 
Skinnskatteberg -82 och har haft 
den tjänsten parallellt fram till idag! 
(med ett uppehåll mellan -95 – 02). 
1987 sökte han sig till Köping och 
fick ett vik som sedan blev en fast 
tjänst. Att söka jobbet som Rädd-
ningschef känns rätt i tiden och att 

dessutom få möjligheten att jobba på 
”hemmaplan”! 

I samband med rekryteringen av en 
ny räddningschef har kommunen 
även beslutat att behålla räddnings-
tjänsten i egen regi. Med tanke på 
hur liten kommunen är så är det 
ganska unikt i Sverige. Många andra 
mindre kommuner väljer att slå 
ihop sin brandkår med en eller flera 
grannkommuner för att få tillräcklig 
kompetens hos personal och chef, få 
ned kostnader o.s.v.

Dessa problem har vi inte i Skinn-
skatteberg. Vi har en väl fungerande 
räddningstjänst som vi ska vara 
rädda om! 
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Stacken Familjecentral

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

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

FÖRÄLDRACAFE´ på Stacken
Här kan du komma och fika och umgås med 
andra småbarnsföräldrar. Första cafe´kvällen är 
onsdagen den 3 september 19.00 - 21.00
 
UTFLYKT till Herrgårdsängen
Tisdag den 9 september 10.00 - 12.00
Ta med egen matsäck. Tipspromenad för barnen.

VÄLKOMNA TILL STACKEN!

Familjestödjare
Är du småbarnsförälder och har behov av att få prata 
om din situation eller vill få råd och stöd? Då är du 
välkommen att ringa mig, Anna Öberg som jobbar 
som familjestödjare. Du kan också ta kontakt med 
mig när jag är på Stacken. 
Jag har tystnadsplikt. 

Anna Öberg  0222 - 450 76

UNGDOMSMÄSSA

Den 3 oktober blir det Ungdoms-
mässa i kommunen med mittpunkt 
Folkhögskolan. 

Mässan kommer att innehålla en blandning 
av lek och allvar med provapå aktiviteter, 
workshops, tävlingar och uppträdanden, 
allt för att ge våra ungdomar en positiv bild 
av hembygden och inspiritation för framtiden.
Resultatet av Västmanlands Kommuners och 
Landstings tävling med temat ”lokal identitet 
”som genomförts av våra skolelever under 
september kommer att visas och premieras 
under mässan.

Vill ni som förening, företag eller 
privatperson vara med som utställare 
eller stödja mässan på annat sätt hör av 
er till oss! 

Sista anmälningsdag för utställare 
är den 10 september.
 
Vänliga hälsningar
 
Marléne Carlsson   
Näringsliv & Turism, Tfn. 0222-450 45
Annika Hedberg   
Bergslagens Folkhögskola, Tfn. 070-308 47671
Joacim Hammarström   
ABF,  Tfn. 070-1592926

Kommunstyrelsen sammanträder
Måndagen den 22 september kl. 13.00

Ärenden publiceras på www.skinnskatteberg.se  
ca 1 vecka innan sammanträdet.

Allmänheten är välkommen som vanligt!
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Lärcenter
◊ DET NYA SÄTTET ATT STUDERA

Populärt att läsa på distans
 
Ny statistik visar att en av fyra studenter läser 
på distans. Under de senaste tio åren har 
antalet distansstudenter tredubblats, de flesta 
väljer att studera på deltid ofta i kombination 
med arbete. Utbudet av distansutbildningar på 
olika nivåer växer, syftet är att ge studenterna 
flexibla möjligheter till studier.

Via lärcenter finns tillgång till många utbild-
ningsanordnare och hjälp att finna en utbild-
ning som passar dig. Vi kan hjälpa till med 
vägledning och information kring behörighet 
och ekonomi.

Vägledning torsdagar, drop-in tid mellan kl. 
10–12.

Välkommen att besöka oss på Kyrkvägen 5,  
Skinnskatteberg

Viktiga datum:
15 oktober  - sista ansökningsdag för 
  högskolestudier vårterminen   
  2009
25 oktober  - högskoleprovet

För ytterligare information:

Adm. Vuxenutbildningen: 
0223-291 81 alt. 0223-443 72

Studievägledare:  
Margaretha Nylander, 0223-291 64   
margaretha.nylander@nvu.se

Lärcenter Skinnskatteberg:  
Carina Eriksson, 0222-450 46 
carina.eriksson@skinnskatteberg.se

www.nvu.se

Norra Västmanlands 
Utbildningsförbund

Skinnskattebergs ungdomsnätverk 
(SUN)

Sedan våren 2008 har skolan, socialtjänsten och 
fritidsgården samverkat för att på ett bättre sätt 
förebygga att ungdomar på olika sätt far illa.

I Skinnskatteberg finns precis som på andra orter 
tillgång till alkohol och andra droger. 

Vi vill tillsammans med ungdomar 
och föräldrar förebygga problem samt 
stärka en positiv ungdomskultur i 
Skinnskatteberg.

SUN arbetar både övergripande med 
arrangemang riktade till alla ungdo-
mar och med stöd till enskilda ungdo-
mar/föräldrar.

Vi som ingår i SUN är: 
Från skolan: 
Sören Andersson tfn. 450 11, Satu Söderberg tfn. 
451 68, Maarit Nylén tfn. 451 61, Christina Fröss-
lund tfn. 450 31 
Från socialtjänsten: 
Kristina Karlsson, Susanne Backström, båda 450 
00 vxl. Carina Granqvist tfn. 450 77, Per Österberg 
tfn. 451 16.
Från fritidsgården: 
Marie Stam och Roger Ingvarsson båda 450 70.

Om ni har funderingar, ideér, förslag eller känner 
oro över situationen i stort, tveka inte att kontakta 
någon i nätverket

Tveka inte att informera om ni ser och hör något 
som skulle kunna vara till nytta för vårt förebyg-
gande arbete. Detta för att gemensamt bygga ett 
tryggare Skinnskatteberg både för ungdomar och 
föräldrar.

Vi kommer att ha en återkommande information 
om vad som är på gång i 0222 och på kommunens 
hemsida.

Skinnskattebergs ungdomsnätverk SUN  
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Vi arbetar just nu med Projekt Riddarhyttan, ett 
projekt som vill sammanföra föreningar, företag 
och privatpersoner i byn. 

Syftet med projektet är att dokumentera 
livet i Riddarhyttan förr och nu för att 
bevara vår historia och kunna blicka in i 
framtiden.

Vi har under våren gjort ett antal intervjuer 
med pensionärer, gruvarbetare, skogsarbetare, 
sågverksarbetare, föreningar och företag.  Detta 
material kommer under projektet presenteras 
på olika vis bl.a. genom utställningar, mässor, 
dramatiska iscensättningar eller andra former 
som uppstår under resans gång.

Vi skulle vilja: 
•  …att du skriver ned vad du gör under 
en arbetsdag/skoldag/vanlig dag 
•  …att du eller någon annan tar kort på  
verksamheten/skolan/dagsaktiviteten  
•  …få in digitala foton på de aktiviteter/  
verksamheter/privatpersoner som finns 
idag i Riddarhyttan 
•  Göra ett presentationsmaterial av er  
förening/företag

Har ni behov av hjälp att göra ett presentationsma-
terial av ert företag/förening kan vi komma och 
fotografera.

Vi önskar göra ett bildspel av alla Riddarhytte-
bor som ska kunna visas upp vid olika tillfällen. 

Syftet med det är att dokumentera och presen-
tera Riddarhyttans bybor idag. Vi ställer korta 
intervjufrågor som: Var arbetar du? Vad gör du? 

Detta för att få en uppfattning om;  Hur många 
arbetspendlar? Hur många har sin arbetsplats i 
Riddarhyttan? Hur många barn och ungdomar 
finns det? Hur många pensionärer finns det? 

     Lördagen den 30/8 har Projekt  
     Riddarhyttan ett program vid  
     Källfallslaven. Riddarhyttebor  
     går gratis hela dagen! 

     Anmälan görs till berit@teatermaskinen.com 

Program lördag
10.00 Dramatisering: Branden Källfallsgruvan 1943
10.20 Karl-Åke Nordebring Bildspel: Branden
10.40 Hans-Åke Karlsson läser text av sin pappa 
gruvarbetaren Bror Karlsson.
11.00 Presentation av Projektet Alf Wikström, Berit 
Engman, med fakta från Sågverksarbetarna och 
Skogsarbetarna där deltagarna får chans att ge mer 
information.
11.30 Astrid Bäckström och Håkan Johansson spe-
lar låtar av Artur Jansson 
12.00 Fikaförsäljning. Föreningarna och Företagen i 
Riddarhyttan presenterar sin verksamheter
12.30 Inger Orre, Mälardalens högskola: ”Ihåg-
kommet, borttappat, påhittat. En trakt gestaltar sitt 
kulturarv”, 
13.00 Christoffer Haggren presentar sina släktingar 
och konstverk av Axel Haggren.
13.20 Lars Andersson och Sven Eriksson uppträder. 
14.00 Lunch och presentation av Maskinprojektet i 
Skräppbo

Välkomna          
Teatermaskinen, Alf Wikström  0702-381260 
Berit Engman 070-2140379

Hej, alla Företagare, Föreningar och privatpersoner i Riddarhyttan! 

Vi behöver din berättelse - Vill du hjälpa till?

Projekt Riddarhyttan
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När sommaren var som vackrast här i Sverige kom 
två brev från ett vintrigt Zimbabwe. Breven var från 
Mr. Zamba, ordförande i Hem och Skola på Chi-
takatira School och Petronella Madzima, rektor på 
skolan. (utdrag ur breven);

Chitakatira Primary School
P.B.P 7058
Mutare – Zimbabwe
17 juni 2008

Kära vänner
På Chitakatiras Hem och Skolas vägnar tackar jag er 
väldigt mycket för de pengar Monica Hildingstam hade 
med sig från er i november 2007. Jag är ledsen att vi inte 
svarat tidigare. Hela summan 2 540 000 000 zimdollar 
har använts till att köpa skriv och matematikböcker till 
eleverna, lärarhandledningar till lärarna och lite kritor 
och pennor……

Ja, så börjar brevet från Mr. Zamba. Pengarna som han 
så noga redovisat för, med kvitto från bokhandeln och 
underskrift av rektor och studierektor, är de pengar jag 
hade med mig från klasser och enskilda vid mitt besök i 
Zimbabwe i november förra året. Han berättar också att 
ficklamporna och reflexerna jag lämnade blev priser till 
elever som varit särskilt duktiga i skolan. 
 Man jobbar hårt på skolan för att förbättra den 
utvändigt och att utveckla sport och idrott och odling av 
skolträdgården.

Rektor Petronella Madzima, som var svårt märkt av sin 
hiv/aids då jag besökte skolan; berättar i sitt brev; 
Jag är nu tillbaka och arbetar 4 dagar per vecka i 
skolan. Den femte dagen besöker jag min doktor. Skolan 
stänger för lov den sjunde augusti och börjar igen i sep-

tember. Just nu går 1258 elever på Chitakatira School, 
657 pojkar och 601 flickor. Det finns 33 lärare och annan 
skolpersonal på skolan. Jag tackar våra vänner i Sverige 
för att ni tänker på oss och stödjer skolan. Det betyder 
mycket.
   _______________________ 

Det är fantastiskt att läsa de här breven från Chitakatira. 
De berättar om en framtid och planer om att förbättra 
vår brevväxlingsskola och att utveckla undervisningen. 
Det nämns ingen bitterhet över situationen i Zimbabwe. 
Ändå vet vi att för mindre än en månad sedan dödades 
människor inför ett val som inte blev något egentligt val 
då oppositionen skrämdes till tystnad. Vi vet också att 
landet fortfarande har en av de högsta siffrorna när det 
gäller hiv/aidssmittade. Vart fjärde barn är föräldralöst. 
En mycket stor del av landets befolkning har flytt till 
grannländerna. Inflationen är skyhög och det finns inte 
mat att tillgå.

Vad kan vi göra? Vi kan visa att de inte är bortglömda 
– att vi vet hur situationen är. Vi kommer i höst att skriva 
brev till våra brevväxlingsklasser. När tillfälle ges samlar 
vi in pengar för att kunna hjälpa dem utveckla skolan 
– många bäckar små …..

Mr Zamba avslutar sitt brev med; 
Jag hoppas att ni fortfarande samlar in glasögon till oss. 
Det är klart vi gör! Lämna gärna glasögon i lådan på 
Centralskolans lärarrum eller ge dem till någon av lä-
rarna som jobbar där och be dem lägga dina glasögon i 
lådan. Vi försöker få ner dem till Zimbabwe så fort 
det går.

Många hälsningar
Monica Hildingstam. 

Brev från Zimbabwe
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Evenemang på Kulturhuset ”Korpen” 
i september

Lördag 20 september kl 16.00 

Barockkonsert med Trio Stravaganti
Skinnskattebergs Kammarmusikförening börjar spelåret 2008-2009 med en ung ensemble -2007 
års vinnare i tävlingen ”Ung och lovande” - ett riksomfattande projekt som startades av vår lo-
kala förening för 10-talet år sedan. Därför vill vi förstås fortsätta att ge unga, ambitiösa musiker 
möjlighet att gästa kulturkommunen Skinnskatteberg.

Trio Stravaganti kallar sig tre internationellt verksamma musiker som på kort tid etablerat sig i 
svenskt musikliv. Trion består av Anna Petrini, blockflöjt, Tore Eketorp, gamba och Johan Lind-
ström, cembalo. Tillsammans spelar de  ”Tidig musik”, som den  klassiska musiken från tiden 
mellan 1500 och 1700 ofta kallas.

För att få fram det äkta och genuina spelar medlemmarna på tidstrogna instrument. På program-
met står musik av bl.a. de kända mästarna Vivaldi och Corelli . Det är  repertoaren från renäs-
sans och barock som Trio Stravaganti helst ägnar sig åt. Utifrån den tidiga musikens enkelhet 
skapar de en kraftfullhet som fascinerar och berör. Med musik som aldrig blir för gammal.

Entré: 140:-/vuxna, 80:-/medlemmar i Kammarmusikföreningen. Skolungdom t.o.m. gymnasiet 
har fri entré! För studerande vid SLU-SMS och Folkhögskolan är entrén fri efter betald med-
lemsavgift(120:-/spelår).

Arr: Skinnskattebergs Kammarmusikförening och kommun med stöd av Västmanlandsmusiken, 
Statens kulturråd och Systemair.

Söndag 21 september kl. 15.00   

Änglar på drift -domedagen får vänta- med friteatern 
Två tufsiga änglar, Manasse och Belsebub, är på rymmen. Belsebub har olovandes tagit med sig 
Det sjunde inseglet (en bokrulle med domedagsprofetian) från himlen. En tredje ängel, Guds 
härförare Abaddon, är dem på spåren efter flera tusen års letande. Himmelsk musik från Guds 
och Abaddons gitarrer (nådeharpor), talar för sig. Änglarna talar ängelska och även svenska vid 
god mottagning på frekvensen. Uppenbarelseboken i Bibeln har använts som trampolin, i denna 
drastiskt komiska historia som far mellan mörkaste mörker och ljusaste ljus. Det blir både roligt 
och skrämmande. Allt på fullaste allvar! Hela skapelsen står på spel! 

Efter förra höstens succé med ”Den långa vägen till nu” är friteatern nu tillbaka med en ny pjäs. 
Den spelas som ett sagospel i verkligheten, för vuxna och alla andra i byn som är nyfikna på vad 
eller vem som styr och ställer med livet, eller undrar om allt egentligen är en enda lång lekfull 
flykt från verkligheten? 

Arr: Ett kulturliv för alla och Kulturhuset Korpen med stöd av Skinnskattebergs PRO, ABF, 
Kultera och Skinnskattebergs Teaterförening. PRO ordnar kaffeservering i pausen.

Förköp på Biblioteket 0222-451 38 och hos arrangörernas biljettombud. Resterande biljetter vid 
entrén på Korpen.  Biljettpris vid förköp är 110 kr och vid entrén 130 kr.
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Lördagen den 24 maj var konst-
nären Leif Anhlund i Sverigehu-
set och målade av den plats som 
utsetts till länets vackraste plats.
Platsen är infarten till Skinnskatteberg 
med Nedre Vättern och samhället i 
bakgrunden. Utmärkelsen som länets 
vackraste plats hade tidigare röstas 
fram av Radio Västmanlands lyss-
nare.

Tavlan som är 2.5x3 m målades direkt 
på plats under lördagen med start kl. 
10.00 och avslutades kl.17.00. Många 
besökare till Turistbyrån i Sverigehu-
set fick se hur tavlan växte fram.

Kommunchef Leena Berglund och 
näringslivsamordnare Yvonne Wi-
berg var på plats och marknadsförde 
vår kommun i samband med evene-
manget.

Skinnskatteberg vackraste platsen i Stockholm!

Så här såg det ut när Leif Anhlund målade.

Ungdoms-/Föräldrastöd

Ungdom eller förälder?

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

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

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

Carina Granqvist

Inga frågor är dumma frågor!!

Välkomna
telefonkontakt 450 77

epost:carina.granqvist@skinnskatteberg.se

TACK!!!
Ett stort tack till de företag som möjlig-
gjorde vår drogfria avslutningsresa för 
niondeklassarna.

Tack till: 
Systemair 
Socialtjänsten 
Kyrkan 
Bergs Buss

Ett stort tack till de företag som gjorde 
vår tack-resa till våra kamratstödjare 
och högstadiets elevråd möjlig:

Tack till: 
EBM Papst 
Swedbank 
Färna Herrgård 
Handelsbanken 
Östmarks bildemontering 
Bergs buss
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Fredag 29/8
09.15-13.30 Teatermaskinensemi-
narium: Innanför och utanför i en 
gränslös värld Monologer: Delete 
och Undantagstillstånd
09.30-10.15 Dockteaterfabriken: Det 
gömda barnet
09.30-10.30 JAK: Vad är rikedom?
10.00-11.30 Seans: Lavita
10.30-11.30 Föreläsning: Topher 
Campbell/Red Room: Asylumseek-
ers in detention
11.30 Film: I Guds namn
11.30-12.30 TeaterKUNST: The 
naked lunch
12.30-13.30 Marilli Mastrantoni/
Theatre Entropia: About project Ge-
nocide
13.30-14.30 John Callow: Socialism 
v/s barbarism
14.30-16.00 Reality Research Cen-
tre: Portrait of the new worker
15.30-16.30 Peter Ericson: Taigan ta-
lar – uttryck för Skogens och skogs-
folkens språk
16.00-17.00 Mike Smith: Surviving 
Thatcherism
17.00-18.00 Diana Mulinari: Solida-
ritet och migration
18.00-20.00 Slutdebatt: Att lämna 
eller konfrontera uteslutningens me-
kanismer
18.00-18.45 Dockteaterfabriken: Det 
gömda barnet
20.00 Poesi: Eric Fylkeson
20.30 Sanna Carlstedt
21.30 Poesi: Linton Kwesi Johnson
22.30 Hip-hop: WordSilah
23.30 Norrländsk reggae: 
Glesbygd´n

Lördag 30/8
07.00 – 09.00 Skogsfolkens språk
10.00 – 14.00 Projekt Riddarhyttan
(se annons för detaljprogram sid. 8)
10.00-11.30 Film: Vägvisaren av 
Nils Gaup
10.00-11.30 Hands off Venezuela
10.00-11.30 Romska Ungdomsförb.t
11.30-13.00 Sáminuorra: Samiska 
Ungdomsförbundet
11.30-12.30 Tourist Theatre: Cows 
in Casino

11.30-13.00 Fältbiologerna
13.00-14.15 Gotlands Teater: Bergs-
predikan
13.00-14.30 Pia Skoglund: Är matrix 
lösningen?
14.00-14.30 Spoken word: Kalle och 
Frans
14.00-14.30 Performance: Kalle och 
Franz, utbildade på Tärna Folkhög-
skola
14.30-16.00 Arrangörsseminarium 
för unga med Felicia Flack, Lina 
Petttersson och Anders Olsson
14.30-16.00 MST – de jordlösas rö-
relse i Brasilien
14.30-16.00 Arrangörsseminarium 
för unga med LEVA
14.30-16.00 Demokratiskt alternativ
15.00-17.30 Centr. för shamanskt ut-
forskande: Sejd
16.00-16.30 Teater: Boazobánni 
– Reindeer Snoop Deer Sara Margre-
the Oskal
16.30-17.30 Samtal med Åsa Simma 
och Sara Margrethe Oskal
16.30-17.30 Film: Uratarimanta
16.30-17.30 Föreläsning: Magnus 
Gustafsson Welcome to Sweden
16.30-17.30 Magnus Gustafsson
17.30-18.00 Performance: Diana a la 
Pesu
18.00-19.00 Föreläsning: Ánde 
Somby: Uteslutning av kulturer och 
världsbilder

Teater - Konserter - Föreläsningar
från 4 kontinenter

För fullständigt program se www.teatermaskinen.com

19.00-20.00 Slutdebatt: Kan klimat-
katastrofen innebära ett genombrott 
för en värld med plats för många 
världar
20.00 Skogsfolkens språk
20.30 Viddernas visdom: Åsa Sim-
ma, Nils Personne, Rafael Sida Hui-
zar, Mamadou Sene
21.30 Gipsy Brothers
22.30 Poesi: Jonas Engman
23.00 Magnus Stinnerbom/Roger 
Tallroth
00.00 Dervisch: Haitham El-She-
wihi
00.15 Suzana Barmani
01.15 Dervisch: Haitham El-She-
wihi

Priser: 
onsdag 27/8 100:-/50:- för stud. och 
arbetslösa, 
helfestivalbiljetter: 700:-/350:- för 
stud. och arbetslösa
heldagsbiljetter: 350:-/175:- för stud. 
och arbetslösa
kvällsbiljetter: 200:-/100:-
Barn upp till 12 år och pensionärer 
gratis

Bokning: 0222-131 61

Mer info: www.teatermaskinen.com

OBS: Tiderna är cirkatider. Med reser-
vation för eventuella programändringar.
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Nya regler för Hund och Katt

Från 1 maj 2008 gäller nya regler för hur du ska 
sköta din hund eller katt. Här är nyheterna i kort:
Hundar och katter ska få tillsyn minst två gånger om 
dagen. Unga, sjuka eller skadade hundar och katter 
ska ses till oftare.

Hundar och katter ska få sitt behov av social kontakt 
tillgodosett.

Hundar som hålls inomhus ska regelbundet rastas 
utomhus och hänsyn ska tas till hundens ålder och häl-
sotillstånd. Hundar som permanent hålls i rastgårdar 
ska dagligen rastas på annan plats.

Hundar får inte hållas bundna inomhus. Utomhus får 
hundar inte hållas i löplina permanent.

Hundar och katter får inte förvaras i bur utom vid vissa 
specifika tillfällen (på utställningar, tävlingar och prov, 
träning inför tävling, i samband med jakt och i sam-
band med transport).

Boxar, rastgårdar och andra förvaringsutrymmen för 
katter ska ha miljöberikning såsom hyllor, klösanord-
ningar och gömställen.

Kunskapskraven för den som driver ett hunddagis, 
katthem eller ett hund- eller kattpensionat förtydligas.

I tabellerna som innehåller måttbestämmelser för 
hundrastgårdar och boxar anges hundens storlek som 
mankhöjd istället för vikt.

Här följer även ett sammandrag av några djur-
skyddsregler:
Skötsel av hund och katt

Du ska behandla din hund eller katt väl och skydda den mot 
onödigt lidande och sjukdom. De ska hållas och skötas på 
ett sätt som ger dem möjlighet att bete sig naturligt. 

Det är viktigt att du håller din hund eller katt tillfredsstäl-
lande ren och att du sköter pälsen. Förvaringsutrymmen  
ska också hållas tillfredsställande rena.

Alla djur ska ges tillräcklig tillsyn. 

Hundar och katter ska också ha social kontakt tex. genom 
sällskap av andra hundar, katter eller människor. Kontakt 
med människor bör ske några timmar varje dag genom 
aktivering, rastning eller annan sysselsättning.

Foder och vatten   

Varje dag ska du ge din hund eller katt foder av god kvalité. 
Du ska också se till att din hund eller katt inte blir över- el-
ler underviktig.   

Om du håller din hund eller katt inomhus ska den ha fri 
tillgång till dricksvatten.    

För hundar som permanent vistas i rastgård ska du se till 
att hunden får ljummet vatten minst två gånger per dygn 
på ett sätt att det inte omedelbart fryser, om inte vattenau-
tomat eller liknande erbjuder frostfritt vatten.  

För katter som vistas helt eller delvis utomhus ska du se 
till att katten får vatten minst två gånger per dag på ett 
sådant sätt att det inte omedelbart fryser.

Utrymmen för hund och katt

Din hund eller katt ska ha utrymmen anpassade till anta-
let djur som vistas där. Samtliga hundar och katter ska ha 
tillgång till en torr, ren och mjuk liggplats.

Utrymmena ska vara ventilerade och isolerade så att de 
håller en temperatur och luftfuktighet som är lämplig. 
Där ska även finnas fönster för att släppa in dagsljus.

Inredning och utrustning i utrymmen får inte på något  
sätt vara en risk för djurets hälsa.

Transport av hund och katt

Din hund eller katt ska transporteras på ett säkert sätt. 
Djuren får inte riskera att utsättas för skada eller lidande. 

När du transporterar djur ska du se till att djuren skyddas 
mot värme och köld. Om hunden eller katten transpor-
teras i en behållare eller bur ska den vara utformad samt 
placerad på ett sådant sätt att djuret får skugga och god 
ventilation.

Transport av hund

- Hundar får inte lämnas utan tillsyn i fordon då tempe-
raturen i lastutrymmet kan befaras överstiga +25°C eller 
understiga -5°C. 
- Hundar får inte förvaras permanent i ett transportmedel.

Katter på balkonger

Om katter vistas ensamma på en balkong, och balkongen 
är belägen mer än fem meter över marken, måste bal-
kongen vara försedd med nät eller något annat som gör 
att katten inte kan falla ned. 

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida:
www.jordbruksverket.se
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Korsdrag hösten 2008 

S:t Davidsgården 
i Skinnskatteberg

Onsdag 10/9 kl. 13.00
”Låtar och skrönor från kvarnhjul och hyttor”
Jeanette och Curt Lindmark 
framför ett folkmusikprogram.

Onsdag 24/9 kl. 13.00
”Det allvarliga med humorn”
Henny Olsson berättar

Onsdag 8/10 kl. 13.00 
”Möt Marie Blommé”!
Vår nya pastorsadjunkt presenterar sig.

Onsdag 22/10 kl. 13.00 
Tage Berggren berättar från sitt reporterliv.

Onsdag 5/11 kl. 13.00 
”Livslåtar” med Erik Hultby

Onsdag 19/11 kl. 13.00 
”Selma Lagerlöf 150 år” 
Berit Svanborg berättar

Onsdag 3/12 kl. 13.00
Advents och julsånger med 
Gun och Birger Johansson

Förutom ovanstående program blir det 
också andakt, kaffe och lotterier.
Välkomna!

Med reservation för ändringar,
se alltid aktuellt nummer av 0222:an

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

marklägenheter med sjöutsikt!

Slaggvägen 1-9 i Skinnskatteberg
2 - 4 rum och kök
ledigt: 2 rok, hyra 3 151 kr

Gör intresseanmälan 
på telefon 073-633 36 00

Vi möts i Baggbron
FOLKPARTIET LIBERALER-
NAS MÅNADSMÖTE

måndagen den 15 september kl 19 
i Baggbro skola

Månadens gäst är Rolf Andersson, som
berättar om hur byalaget kom till och arbetar

Du är hjärtligt välkommen att lyssna och till
att efteråt diskutera aktuella politiska
frågor i kommunalpolitiken med oss.

Vi bjuder på kaffe.      

Styrelsen 

Edithas Wok Away och Minilivs

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

65:-

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

Nytt, större sortiment 
lösgodis 59 kr / kg

Ska ni fi ra nå´t? 
Vi fi xar maten!!
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Svenska kyrkans kalendarium september 2008
Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling

Söndag 31 aug.  kl. 16.00 Mässa med mottagning av vår nya kyrkoherde Hans Eric Johansson i   
     Skinnskattebergs kyrka.Förtäring i S:t Davidsgården efteråt.  
     Medverkande bl. a: Biskop Thomas Söderberg och 
     Kontraktsprost Jan-Olof Risberg. S:t Davidskören och Hedkören.
Lördag 6 sept.  kl. 10-17 Pilgrimsvandring – Tusen skäl att leva. Samling och avslutning vid S:t  
     Davidsgården i Skinnskatteberg. Ta med matsäck.  
     För anmälan och information, Lena Blomquist 070-620 62 69.
Söndag  7 sept.  kl. 11.00 Gudstjänst i Skinnskattebergs kyrka.
Söndag  7 sept.  kl. 18.00 Mässa i Heds kyrka.
Måndag 8 sept.  kl. 19.00 Studiecirkel i S:t Davidsgården. Tillverkning av bibliska figurer. 
     Ledare: Lena Blomquist.
Onsdag  10 sept. kl. 13.00 Korsdrag i S:t Davidsgården. ”Låtar och skrönor från kvarnhjul 
     och hyttor”. Jeanette och Curt Lindmark framför ett folkmusikprogram.
Onsdag  10 sept  Kl.19.00 Visning av Heds kyrka. Stiftsantikvarie Rolf Hammarsköld.
Torsdag 11 sept. kl. 10.30 Andakt på Klockarbergsgården.
Söndag  14 sept.  kl. 11.00 Septembermässa i Skinnskattebergs kyrka.
Måndag 15 sept. kl. 19.00 Föräldramöte för konfirmandgruppen i S:t Davidsgården.
Onsdag  17 sept. kl. 08.00 Vardagsmässa i Skinnskattebergs kyrka.
Söndag  21 sept. kl. 11.00 Söndagsmässa med avskedspredikan, Lena Blomquist.  
     Skinnskattebergs kyrka.
Söndag  21 sept. kl.18.00 Musik i Hed. ”Bärtil mä prästen”. Bertil Larsson och John Sund.
Måndag 22 sept. kl. 19.00 Studiecirkel i S:t Davidsgården. Tillverkning av bibliska figurer. 
     Ledare: Lena Blomquist.
Onsdag  24 sept. kl. 13.00 Korsdrag i S:t Davidsgården. ”Det allvarliga med humorn”.  
     Henny Olsson berättar.
Torsdag 25 sept. kl. 14.00 Andakt på Hemgården.
Söndag  28 sept. kl. 11.00 Mässa i S:t Davidsgården
Söndag  28 sept. kl. 14.00 Sverigefinsk söndagsmässa i Skinnskattebergs kyrka.

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

Du behövs!
Alla vi människor har behov av 
att vara till nytta och glädje för 
varandra.

Just nu funderar Skinnskatteberg 
med Hed och Gunnilbo försam-
ling på hur vi skall utveckla vårt 

internationella arbete och även hur 
vår besöksverksamhet skall kunna 
utvecklas.

Om du (kanske nybliven pensionär 
eller arbetslös), skulle tycka att det 
vore roligt att hjälpa till med detta 

eller något  annat i vår församling är 
du välkommen att höra av dig till 
diakon Lisbet Kjellin  
tel. 0222-414 47 eller  
076-107 83 18. 
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Hembygdsauktion
Bysala Hembygdsgård 
13 september kl. 19.00.

 
Handarbeten, hantverk, hembakat mm. 

Kaffeservering och lotterier. 
 

Varmt välkomna!

Vill du minska i vikt?
Jag hjälper dig!

Testad på Karolinska sjukhuset under
ledning av Stephan Rössner.

Du behöver inte:
• Räkna points
• Räkna kalorier
• Leta efter lågt GI

Jennie Hägerman, certifierad konsult. 070-935 44 14
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Pilgrimsvandring- Tusen skäl att leva
Lördag den 6 september Kl. 10-17 
Samling och avslutning vid
S:t Davidsgården. Ta med matsäck.

Anmälan sker hos medvandrare och
präst Lena Blomquist 0222- 100 10, 070-620 62 69 

Mässa med Kyrkoherdemottagning 
Söndag den 31 augusti Kl. 16.00
Skinnskattebergs kyrka 

Efter mässan, förtäring i S:t Davidsgården. 
Medverkande: Biskop Thomas Söderberg,
Kontraktsprost Jan-Olof Risberg,
Kyrkoherde Hans Eric Johansson
S:t Davidskören och Hedkören m.fl .

LOVÉN ROLÉN SJUKGYMNASTIK
Nu kan du uppsöka Sjukgymnast utan remiss, (Inom ra-
men för högkostnadskort). Vi tar även emot remisser 
från läkare och andra landsting.

Rehabilitering (behandling / konsultation / träning i gym)  
ex. akut rygg & nacke, belastningsbesvär, idrottsskador. 

Teltid (säkrast): Mån-Fre 7.30-8.00  0222-106 57
Du når oss även på:
Lena 070-728 7238 
Leif  070-441 2743

VARMT VÄLKOMNA!!

TYGREA!!!
Alla tyger 20:- per meter!

Baggbrons Överskott
Öppet sju dagar i veckan 10-17. Telefon 0222- 150 26

Välkommen!


