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Hembygdsauktion

Bysala Hembygdsgård 
Lördag 18 september kl. 19.00.

 Handarbeten, hantverk, hembakat mm. 
Kaffeservering och lotterier. 

 
Varmt välkomna!

Ny filmsäsong på BioKorpen

Nu är programmet satt för hösten  på Biokorpen. 
Logga in, eller skaffa dig ett gratis konto på 
www.biokorpen.se så ser du hela det digra programmet. Du behöver 
inte vara medlem i filmföreningen för att skaffa ett konto på sidan.

Nytt för hösten är att vi visar film varje söndag kl. 18:00!
En gång i månaden är vikt åt barnfilm och resten är riktat åt vår äldre 
publik men många av filmerna kan även ses av yngre. Varje film är 
markerad med åldersgräns.En annan nyhet är att vi visar 
onsdagsfilm varannan onsdag istället för en gång i månaden. 
Där kommer vi att varva kvalitetsfilm i sann onsdagsfilmsanda med 
lite tuffare filmer som kanske inte passar alla men som vi tycker är 
värda att visas.

Medlemskap i Skinnskattebergs Filmförening kostar 300:-/vuxen 
100:-/barn tom årskurs 9, för ett år och ger fritt inträde till alla våra 
filmer.
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Skolans matsedel vecka 35-39

Vecka 35
Måndag: Kyckling pytt i panna & kall sås.
Tisdag: Köttbullar & makaroner. (gräddsås)  
Onsdag: Fiskgratäng & potatismos.
Torsdag: Spaghetti & köttfärssås.
Fredag: Pizza med skinka & ost, pizzasallad

Vecka 36
Måndag: Liten kycklingklubba currysås & ris.
Tisdag: Färsbiff sås grönsaker & potatis.
Onsdag: Panerad fisk remouladsås & potatis.  
Torsdag: Romana Soppa & pannkaka.
Fredag: Chili con carne & ris.

Vecka 37
Måndag: Cevapcici kall sås & pasta. 
Tisdag: Färsbiff sås grönsaker & potatis.
Onsdag: Fiskgratäng & potatismos.
Torsdag: Kasslergratäng
Fredag: Korvstroganoff & ris.

Vecka 38
Måndag: Ugnsbakad Korv & potatismos.
Tisdag: Köttbullar sås grönsaker & potatis.
Onsdag: Panerad Fisk & pikantsås & potatis.
Torsdag: Köttfärssoppa & pannkaka.
Fredag: Lovdag

Vecka 39
Måndag: Kebabspett tomatsås & ris. 
Tisdag: Pannbiff sås grönsaker & potatis.
Onsdag: Panerad fisk Kall sås & potatismos.
Torsdag: Köttfärsgratäng 

Fredag: Kyckling gryta & ris.

 
0222:ans redaktion:

Redaktör:  Anders Pettersson 
Redaktionsråd: Marlene Carlsson   

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

Nästa manusstopp:  Den 12 september
Utgivningsdatum:  Den 28 september

Korsdrag hösten 2010
S:t Davidsgården i
Skinnskatteberg

 
Onsdag 15/9 kl.13.00
Läsarsånger  
Team Gideon från Avesta. 

Onsdag 29/9 kl.13.00
Minns Gunnar Wiklund 
Sång och musikprogram med Bertil  
och Sixten.

Onsdag 13/10 kl.13.00
Mina broderier 
Stiftets textilkonsulent Berit Lundqvist 
visar och berättar om broderier och olika 
tekniker.

Onsdag 27/10 kl.13.00
Tre tenorer
Sång och musikprogram.

Onsdag 10/11 kl.13.00
Skinnskatteberg i äldre tider
Johnny Strömberg berättar och visar bilder. 

Onsdag 24/11 kl.13.00
Hemlig gäst 

Onsdag 8/12 kl.13.00
Guds här och nu 
Ord och musik med Marie Blommé 

Kaffeservering samt  
liten andakt. Välkomna
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Aktivitetskalender
September 2010

# 01/09 | -  Utställning Auschwitz Birkenau - 
1 september - 24 september.  | Biblioteket
# 01/09 | 13:00 - Vernissage för utställningen 
 | Biblioteket
# 01/09 | 16:00 - Träffa Alliansen - | Allianslokalen
# 01/09 | 18:00 - Skinnsberg cykelklubb, gemen-
sam träningstur -  | Station
# 01/09 | 19:00 - Syföreningsmöte - 
 | St:Davidsgården
# 01/09 | 19:30 - Onsdagsfilmen - Se www.biokor-
pen.se för aktuell film. | Kulturhuset Korpen
# 02/09 | 14:00 - Andakt för äldreboende - Präst: 
Marie Blommé   www.svenskakyrkan.se/skinnskat-
teberg   | Hemgården
# 03/09 | 12:00 - Träffa Alliansen - | Allianslokalen
# 04/09 | - Träffa Alliansen - | Torget
# 05/09 | 18:00 - Film - Se www.biokorpen.se för 
aktuell film | Kulturhuset Korpen
# 06/09 | 14:00 - Syföreningsmöte - 
 | St:Davidsgården
# 06/09 | 18:00 - Yoga för fortsättare - Yoga för 
fortsättare. Ledare: Isabelle Bede Andersson. An-
mälan till Studiefrämjandet i Köping, 0221/212 30. | 
Kulturhuset Korpen
# 08/09 | 16:00 - Träffa Alliansen - | Allianslokalen
# 10/09 | 10:00 - Tillverkning av startpaket för 
bebisar - | St:Davidsgården
# 10/09 | 19:00 - Konsert med Kungliga Filharmo-
nikerna - | Kulturhuset Korpen
# 11/09 | 12:00 - Träffa Alliansen - | Allianslokalen
# 12/09 | 10:00 - Svamputflykt - 
| Klockarbergsskolans parkering
# 12/09 | 11:00 - Yoga för nybörjare/fortsättare - 
| Kulturhuset Korpen
# 12/09 | 18:00 - Film - Se www.biokorpen.se för 
aktuell film | Kulturhuset Korpen
# 13/09 | 14:00 - Möte Heds kyrkliga syförening - 
| Hedgården, Hed
# 13/09 | 18:00 - Kommunfullmäktige sammanträ-
der - | Kulturhuset Korpen
# 13/09 | 19:00 - Gympa - Varje måndag hela hösten, 
fram till v. 49  | Gymnastiksalen
# 15/09 | 16:00 - Träffa Alliansen - | Allianslokalen
# 15/09 | 19:00 - Aerobics - Varje onsdag hela hös-
ten, fram till v. 49.   | Gymnastiksalen
# 15/09 | 19:30 - Onsdagsfilmen - Se www.biokor-
pen.se för aktuell film. | Kulturhuset Korpen
# 16/09 | 14:00 - Andakt vid äldreboende - Präst: 
Marie Blommé | Hemgården Skinnskatteberg

# 17/09 | 16:15 - Yoga för fortsättare - 
| Kulturhuset Korpen
# 17/09 | 19:00 - Konsert med Andes Widmark - 
| Kulturhuset Korpen
# 18/09 | 18:00 - Digital cirkusföreställning med 
Cirkus Cirkör - | Kulturhuset Korpen
# 18/09 | 19:00 - Hembygdsauktion i Bysala Hem-
bygdsgård - | Bysala hembygdsgård
# 19/09 | - Val 2010 - Allmänna val 2010   
| Skinnskatteberg
# 19/09 | 18:00 - Film - Se www.biokorpen.se för 
aktuell film | Kulturhuset Korpen
# 19/09 | 19:00 - Aerobics - Varje söndag hela hös-
ten, fram till v. 49 | Gymnastiksalen
# 19/09 | 19:00 - Kyrkorådet sammanträder - 
| St:Davidsgården
# 19/09 | 20:00 - Alliansens valvaka - 
 Färna Herrgård
# 20/09 | - Internationella barnboksveckan - 
| Biblioteket
# 20/09 | 14:00 - Syföreningsmöte - 
| St:Davidsgården
# 21/09 | 13:30 - Sagostund på Stacken - Med Isa-
belle från biblioteket | Stacken
# 24/09 | 10:00 - Tillverkning av startpaket för 
bebis. - | St:Davidsgården
# 24/09 | 17:00 - Bowling After Work - 
| Lurbohallen
# 26/09 | 18:00 - Film - Se www.biokorpen.se för 
aktuell film | Kulturhuset Korpen
# 27/09 | 14:00 - Heds kyrkliga syförening möts - 
Hed  
# 27/09 | 19:00 - "I Andrés spår i vildmarksland" - 
| Kulturhuset Korpen
# 27/09 | 18:30 - Månadsmöte Folkpartiet” - 
| St:Davidsgården
# 28/09 | 11:00 - Teater "Ihopsydd" - Teater base-
rad på historien om Frankenstein.28 september, kl. 
11.00.För åk 7-9. | Kulturhuset Korpen
# 28/09 | 13:15 - Kommunstyrelsen sammanträder 
- | Kommunhuset
# 29/09 | 19:30 - Onsdagsfilmen - Se www.biokor-
pen.se för aktuell film. | Kulturhuset Korpen
# 30/09 | 10:00 - Andakt vid äldreboende - Diakon: 
Lisbet Kjellin   www.svenskakyrkan.se/skinnskatte-
berg   | Klockarbergsgården
# 30/09 | 18:30 - Alliansen har möte - 
| St:Davidsgården
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Övergångsställen i Riddarhyttan 
kommer inte tillbaka.

Varje gång en väg asfalteras aktualiseras bland 
annat frågan om de berörda övergångställena ska 
vara oförändrade, tas bort eller hastighetssäkras 
med farthinder. I Riddarhyttan togs de bort efter 
samråd med kommunen.
Mårten Joneby, vägplanerare på Vägverket 
förklarar:
-Väjningsplikt för fordonsförare vid 
övergångställen infördes år 2000 för en större 
säkerhet och bättre framkomlighet för fotgängare 
som ska korsa vägen.
 
Övergångställen för en bättre framkomlighet 
behövs framförallt i större tätorter med 
trafikerade gator. På dessa platser fungerar också 
väjningsplikten eftersom övergångställen här 
används såväl ofta som av många människor. 

På landsbygden och på de platser där trafiken 
är liten och antalet korsande människor är få tas 
övergångställen bort eftersom väjningsplikten 
inte alltid fungerar. Utan övergångställe blir den 
som korsar vägen mer uppmärksam och utan 
övergångställe är man medveten om att man 
korsar vägen på bilarnas villkor. 

På väg 68, Fagerstavägen, i Riddarhyttan har 
refugen på väg till badet/campingen breddats 
något i syfte att i möjligaste mån få ned bilarnas 
hastighet och minska att gångavståndet mellan 
gångbana och mittrefug. 
De vita linjerna återmålas inte för att 
väjningsplikten inte alltid fungerar och för att 
uppmärksamheten hos dem som ska korsa vägen 
ska öka.

På Centralvägen, väg 601, i Riddarhyttan 
återmålas inte heller de vita linjerna för att 
väjningsplikten inte alltid fungerade, trafiken är 
liten och för att vägen ändå korsas på flera andra 
ställen.

Handel på Internet, postorder 
och telefon

Vid Internethandel, postorder- och telefonförsälj-
ning gäller Distans- och hemförsäljningslagen. 
Denna lag gäller också när du köper något av en 
försäljare som kommer till din dörr.

Lagen gäller även när du köper något av en försäl-
jare som är utanför sitt fasta försäljningsställe. Det 
kan vara t ex på Home Parties, din arbetsplats, på 
ett tåg, på ett sjukhus eller någon annanstans där 
du kan ha svårt att komma undan försäljaren. 
Distans- och hemförsäljningslagen gäller däremot 
inte vid så kallad canvasförsäljning som innebär 
gatuförsäljning eller försäljning i anslutning till 
ett köpcentrum.

För dig som konsument är de viktigaste delarna 
i lagen ångerrätten och den information som du 
har rätt att få.

Ångerrätten 
Du har enligt lagen rätt att ångra köpet inom 14 
dagar när du handlar en vara eller en tjänst på 
distans eller vid hemförsäljning inom Sverige.Om 
du skulle handla något från ett EU-land t ex via 
Internet, har du även då ångerrätt men ångerfris-
ten kan då vara kortare än 14 dagar. För att få veta 
mer om handel över gränserna kan du läsa mera 
på Konsument Europas webbplats: www.konsu-
menteuropa.se 

Informationen 
Vid hemförsäljning ska du få en blankett som du 
kan använda om du vill ångra köpet och även få 
en informationshandling. Denna ska bl a innehålla 
information om ångerrätten och 
adress och telefonnummer till 
den du ska vända dig till om du 
ångrar dig.

Källa: Konsumentverket

Konsumentvägledningen
Konsumentvägledare Anna Öberg nås via telefon 
på  måndagar kl.13.00-16.00. 
Tel.nr: 0222:45017.
Frågor kan även lämnas via mail.  
 konsument@skinnskatteberg.se

 Besökstid sker efter överenskommelse.
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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.

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

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

Familjerådgivningen i
 Skinnskatteberg

Mottagning i Fagersta, Centrumvägen 3 (gamla 
brandstationen bakom Lidl) 73740 Fagersta.

Till familjerådgivningen kan man söka
• När man grälar fastän man vill hålla sams eller 
tiger om det man skulle behöva prata om
• När man tyngs av att behöva vara ensam om 
ansvaret för barnen, hemmet, ekonomin
• När en vill bryta upp och en vill stanna kvar
• När man har utvecklats åt varsitt håll och har 
svårt att ge varandra av det nya man upplevt

Man kan komma tillsammans med sin partner el-
ler som enskild person. Besöken är kostnadsfria.
Vi har tystnadsplikt. Inga registreringar förekom-
mer och man kan, om man vill, vara anonym.
Välkomna att ringa!
Familjerådgivare, leg psykoterapeut 
Agnetha Kilström
telefon 0223-446 07
E mail: agnetha.kilstrom@fagersta.se 

Familjerådgivare 
Åsa Draiby
telefon 0223-442 89
Email: asa.draiby@fagersta.se

B-M´s Sjukgymnastik och Massage
Massage  och stretching som specialitet.

 
Jag kollar av hela kroppen och inte enbart en 
liten del av den.
Tidsåtgång minst 1 timme/behandling.
Öppningserbjudande 400:-/behandling mellan 
1 Augusti - 1 November 2010.
 
Innehar F-skattsedel. Ej ansluten till försäkrings-
kassan.
Välkommen att ringa och boka tid.
0222-30080  eller  0708-394 044 
Leg. Sjukgymnast Britt-Marie Bergvall 

Sagostund med Isabelle
Tisdag 21 september 13.30

VÄLKOMMEN
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VEDPAKET 1500 FOCUS ECO Nature 40kW + 
Acktank 750 UB + Acktank 750 MB + Laddomat 
21 + Shunt + 4st termometrar.
Pris:49 300:- inkl.moms.
Vi gör även andra installationer inom rörarbeten.
Certifierade rörmontörer, ansvarsförsäkring,
F-skattsedel, fri offert, utnyttja gärna ROT bidrag.
Vi säljer även andra typer av pannanlägningar.
Även VVS material blandare,komoder,radiatorer,
golvvärme mm.
Gratis besiktning av rörsystemet vid offertering

Mikael 0730-754757 , Juha 0731-821814

Ett driftsäkert skräddarsytt paket som värnar om miljön

Bowling after work

 i Lurbohallen
Fredag 24 september

fr. kl. 17.00
Spela 2 serier

Kaffe
Varm smörgås

Endast 50 kronor.

Det går också bra att hyra loppisbord vid 
våra hemmamatcher.

200 kr./bord.

ÖPPETTIDER

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

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

Mottagningen flyttar till ny adress 
den 1 september och byter i sam-
band med det också namn till:
”Toinis massage & kiropraktisk 
mottagning”

Som massör har jag vidareutbildat mig i Kiro-
praktik och akupressur av pensionerade USA 
professorn och doktorn i naprapati Olle Bergh

Gamla som nya kunder hälsas välkomna!

Kontakta mig för information eller tidsbeställ-
ning via telefon.
Toinis massage och kiropraktiska mottagning
Centralvägan 4C
739 30 Skinnskatteberg
070-448 28 77

Jag arbetar med:

Kiropraktik; en fysioterapeutisk behandlings-
metod.
Akupressurterapi: massagetryck av 
inblandade akupunkturpunkter.
Artikuleringsmassage: en specialmassage som 
smörjer upp lederna och förbättrar blodflödet.
Avslappningsmassage: En bra massage om du 
är stressad och psykiskt ansträngd.



7

www.skinnskatteberg.se0222:an

Allmänna val 2010
På valdagen den 19 september röstar du i den vallokal som anges på röstkortet eller i de upprättade lokalerna
för röstmottagning.

Vallokaler valdagen 19/9
Vallokalerna Skinnskatteberg Södra (Allaktivitetshuset Sture) och Skinnskatteberg Norra (Hemgården) hålls
öppna kl. 08.00-20.00.

Röstmottagning valdagen 19/9
I Riddarhyttan (Förskolan Ekorren), i Hed (Nyhammars förskola) och i Skinnskatteberg (Kommunhuset) hålls
röstmottagningar öppna på valdagen den 19 september
kl. 08.00-16.00.
Om du ska rösta i röstmottagning måste du ha med dig röstkortet.

Röstmottagning för förtidsröstning 1/9-18/9
Vill du förtidsrösta röstar du i Kommunhuset, Skinnskatteberg mellan kl 08.00-16.00 måndag
fredag, samt mellan kl 09.00-13.00 lördagarna 4/9, 11/9 och 18/9.
Om du ska rösta i röstmottagning måste du ha med dig röstkortet.

Nytt röstkort
Om du behöver nytt röstkort kontaktar du kommunkansliet.

Valskjuts
För dig som inte för egen hand eller med hjälp av anhörig eller annan person kan ta dig till vallokal eller
röstningsställe på valdagen, erbjuder kommunen s k valskjuts. Beställning tas emot senast fredagen den 17
september kl. 15.00 på nedanstående telefonnummer.

Kommunalt bud
Du som på grund av sjukdom, funktionshinder eller hög ålder inte själv kan rösta i vallokal eller på
röstningsställe, kan få hjälp av ett kommunalt bud. Kontakta även då kommunen i god tid innan på något av
nedanstående telefonnummer.

Valnämndens rösträkning, s.k onsdagsräkning
Räkning av förtidsröster enligt 12 kap.Vallagen, äger rum på kommunkansliet, Skinnskattebergs kommun,
onsdagen den 22 september 2010 kl. 08.00.

Kontakt
Har du frågor kring valet och röstningen eller vill beställa röstkort eller valskjuts, är du välkommen att ringa till
kommunkansliet på telefon 0222-45132, 0222-45190 eller kommunens växel 0222-45000 mellan klockan 08.00-
16.00.

Valnämnden

 Kom och framför Dina synpunkter 
på kommunens utveckling

Vi inbjuder till möte 
Tisdagen 7 sept. kl 19.00 på Sture

        Vad Du tycker är viktigt för oss?

 VÄLKOMMEN

 

www.skinnskattebergsdemokraterna.se
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Socialdemokraterna i Skinnskatteberg 
informerar!

Vid olika tillfällen fram till valet kommer vi att dela ut valmaterial i centrum .
Ställ frågor, framför dina synpunkter och samtala gärna med våra valarbetare.

Vi har nu också en vallokal (fd Blomsterängen – bredvid Systembolaget) som kommer att 
vara bemannad med jämna mellanrum. 

Titta in på en kopp kaffe och ta del av vårt valmaterial.

(s)- möten för finsktalande och pensionärer är inplanerade, men slutgiltiga datum ej fast-
ställda vid presstopp för 0222:an. Håll utkik efter annonser och affischer.

Vi planerar en Valvaka på kvällen den 19 september!
Medlemmar!- Boka i din Almanacka – mera info om valvakan kommer i ett medlems-

brev!

Vår hemsida finns på följande adress: www.socialdemokraterna.se/skinnskatteberg
Där finner du namnen på våra 34 fullmäktigekandidater! 

Vårt kommunala handlingsprogram finns dessutom på hemsidan – både på svenska och 
finska.

Vill du veta mera om den socialdemokratiska rikspolitiken se: www.socialdemokraterna.se
Vill du veta mera om det rödgröna regeringsalternativet se: www.rodgron.se

Har du funderingar och frågor eller vill du bli medlem i 
Socialdemokraterna?

Kontakta: 
Lars Andersson, 0222-13213, lars.andersson@riddarhyttan.nu
Nils-Göran Wiberg, 0222-15009, nils-goran.wiberg@darsbo.se

Seija Ojala, 0222-41170, seijaojala@glocalnet.net

Vi uppmanar alla att Gå och rösta och önskar samtidigt alla 
kommunmedborgare en skön höst. 

Den 19 september kan du utnyttja din demokratiska rättighet – gör det!
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Vill Du vara med och skapa ett bättre Skinnskatteberg? 
Bli medlem !

Om Du bara utnyttjar Din rösträtt på valdagen, kommer demokratin inte att utvecklas.

I vår lokal mitt emot brandstation kan Du inför valet träffa oss och diskutera:

3/9 och 11/9 kl 12 -15 och 1/9 – 8/9 – 15/9 kl 16 -19

4/9 finns Alliansen på torget med Hoppborg för barnen
 

Vi finns också utanför Konsum och ICA 10/9 – 17/9 – 18/9 kl 10 – 13
 

Kom och berätta, hur Du vill ha det!

VALVAKA  på Färna Herrgård 19 september kl 20.
Anmälan till Vanja Leneklint tel 41672

 Alliansen har möte i S:t Davidsgården 30 september klockan 18.30

  

Du kan också nå oss via mail eller telefon:

C Rolf Andersson johnrolf@spray.se          

 Kd Lars Carnbrand tel 30072 

Fp Carina Sandor carina.sandor@liberal.se

M Pernilla Danielsson pernilla.danielsson@moderat.se

Alliansen Vanja Leneklint vanja.leneklint@telia.com
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Är Du intresserad av Vänsterpartiet?

Medlemskap, diskussioner eller vissa frågor?

      Gå in på:  http://Skinnskatteberg.vansterpartiet.se
  
      Skriv: Vänsterpartiet
    Bergslagsvägen 2
    739 30 Skinnskatteberg

      Ring: Fredrik Skog  070 321 86 72

Vill du vara med?

Bli Medlem! 

Eller kontakta oss om du vill diskutera eller har frågor

   Gå in på:   www.mp.se sök vidare på Skinnskatteberg
   Skriv:          Miljöpartiet de gröna
     Bergslagsvägen 2
     739 30 Skinnskatteberg

    Ring:  Sofie Werner Sheila Imamovic               
     076 340 88 25 070 563 24 99
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Välkommen till Blomsterängens nya 
lokal, mitt i centrum. Här kan du frossa i 

härliga växter, hitta fina inredningsdetaljer 
till hemmet eller presenter till  

högtidsdagen, dopet, bröllopet etc.

10 % rabatt på alla varor i butiken!!!
OBS! gäller ej snittblommor och krukväxter. Rabatten gäller t o m 15 nov 2010.

Gäller vid ett köptillfälle, och mot 
uppvisande av denna annons.

Nya öppettider:
Tisdag - fredag 11.00 - 18.00

Lördag 11.00 - 14.00
Söndag, måndag stängt.

Välkomna!
Centralvägen 2, 739 30 Skinnskatteberg. 
Tel 0222-417 00. www.blomsterangen.se

Snickargubben flyttade till Bysala hösten 
2008. Det är ett ett litet snickeri med 40 
års erfarenhet. 

I en renoverad lada finns nu en välfung-
erande verksamhet.

Altanbyggen och div inredningar i hus 
såsom kök, fönsterbyten m m hör idag till 
de vanligaste uppdragen. Renovering av 
träbåtar, inredning av plastbåtar, är ytterli-
gare en specialitet.
.
Fråga gärna, allt går att lösa, innehar 
F-skattsedel och ROT-avdrag kan nyttjas.

Tel 070-714 59 38 
Göran Levin

Tillsammans kan vi skapa
ett bättre Skinnskatteberg.

        Vi behöver Dig som tycker
att demokrati är viktigt!

Alla deltar på sina villkor, beroende på
hur mycket tid man kan avvara.

Är Du ung, gammal eller mitt i livet, 
spelar ingen roll.

Om demokratin ska leva, måste många 
delta och ta ansvar. Gör slag i saken, 

och hör av Dig!

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

vanja.leneklint@telia.com eller tel 41672

Vi lovar Dig en rolig och intressant tid!

Månadsmöte 27 september kl 18.30
i  St Davidsgården 

Du är hjärtligt välkommen!
Vi bjuder på fika.

 JA TILL FRAMTIDEN

Under hösten vikarierar sjukgymnasterna:

Linda 070-441 46 44 (teltid: 7.00-7.30)

Petra 070-592 63 86

VÄLKOMNA!
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Biblioteket kollade läget 
 – och så här tycker ni om ert bibliotek

Under maj månad genomförde Skinnskattbergs bibliotek en enkätundersökning eftersom vi ville ta reda på vad ni tycker om ert bibliotek. Vi 
fick in 54 enkätsvar. 30 enkäter var besvarade av kvinnor, 23 st av män. 19 enkäter var besvarade av unga 0-17 år, 23 st av 18-65 år och 10 st 
av de 65 år och äldre. Enkäten bestod av 15 påståenden och de som besvarade enkäten kunde välja mellan värdet 1-7, där 1 var ”stämmer inte 
alls” och 7 var ”stämmer mycket bra”. Samtliga påståenden var positivt formulerade om biblioteket vilket innebär att ett högt medelvärde på 
svaren är bra, medan ett lågt medelvärde är dåligt. 

De flesta som besvarat enkäten håller med om att de får ett trevligt bemötande på biblioteket och att de får den service de förväntar sig, med-
elvärdena var 6,6 respektive 6,4. Många tycker också att det är lätt att hitta det dom söker i biblioteket och att bibliotekets webbplats är bra 
och informativ, men här är spridningen lite större bland svaren och vi har framför allt från unga fått lite sämre betyg, speciellt när det gäller 
webbplatsen. (Medelvärde: 5,6 resp. 5,3) Det var 23 personer som inte svarade på frågan om webbplatsen och vi tolkar det som att de inte har 
besökt den. Vidare finns det vissa låntagare som är  lite missnöjda med bibliotekets utbud av böcker och några upplever att de inte kan påverka 
inköpen av böcker till biblioteket, men även här är majoriteten av låntagarna nöjda. Det genomsnittliga medelvärdet för dessa påståenden var 
6,1 respektive 5,6. 

De flesta upplever att det är lätt att komma i kontakt med biblioteket. Vidare tycker våra låntagare att det finns gott om läsplatser på biblio-
teket, att belysningen är bra och att det är en bra mötesplats i kommunen. Bibliotekets evenemang och utställningar är uppskattade och våra 
låntagare är över lag nöjda med biblioteket. Medelvärdet för dessa påståenden låg mellan 6,1-6,5.

Vi har fått sämst betyg när det gäller öppettiderna även om majoriteten av låntagarna som fyllt i enkäten är nöjda med öppettiderna var det 
flertalet som inte var det och som vill att biblioteket ska ha öppet på kvällar och/eller helger. 9 personer tyckte att bibliotekets öppettider var 
mycket dåliga, de hade givit oss en etta, två eller trea i betyg. Medelvärdet hamnade på 5,2.

De som fyllde i enkäten fick också möjlighet att lämna en kommentar och här följer ett urval av kommentarer:

 Önskvärt: Öppet till 19 en kväll i veckan (många slutar jobbet sent).
 Trevlig personal!
 Gärna en dag i veckan med längre öppettider och lördagar. Bättre ventilation, ibland är det så 
 fruktansvärt varmt att man har svårt att stanna kvar och läsa.
 Önskar meddelande om att sökt bok finns, (kommit in) via SMS.
 Grymt cool stol!!
 Jättebra bibliotek!
Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att de som besvarat enkäten är nöjda med biblioteket förutom när det gäller öppettiderna. Vidare kan 
webbplatsen både marknadsföras mer och förbättras, vi måste bli tydligare med att tala om för våra låntagare att de kan lämna inköpsförslag. 
Eftersom vi är ett litet bibliotek och inte har möjlighet att ha ett stort utbud av böcker måste vi också vara tydliga med att tala om att vi gärna 
fjärrlånar böcker och att detta är helt gratis inom länet. 

Vi vill tacka alla som fyllt i enkäten och därmed gjort det möjligt för oss att se vad vi behöver bli bättre på!

/Isabelle, Staffan, Ingegerd, Helena och Adam

Biblioteket informerar

Bokcirklar på biblioteket!
I höst drar vi igång bokcirklar på biblioteket, både på 

kvällstid och lunchbokcirklar.
Anmälan kan göras på biblioteket, per telefon 0222-450 05 

Helena, 451 38 Lånedisken
 eller mail helena.persson@skinnskatteberg.se

Hoppas vi ses!

Utställningen Auschwitz Birkenau
Fotografen Tommy Hansen ställer ut bilder från koncentra-

tionslägret Auschwitz Birkenau på 
Skinnskattebergs bibliotek den 
1 september - 24 september.

Vernisage den 1 september kl, 13.00. 
Varmt välkomna! 

Teater

 
baserad på historien om Frankenstein.

28 september, kl. 11.00.
För åk 7-9.

Den internationella barnboksveckan
 den 20-29 september uppmärksammas på 

biblioteket.
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På gång i 

För mer information om vår verksamhet kontakta expeditionen 
eller gå in på vår hemsida www.abfvv.se
Expeditionen öppettider:  Tisdagar 10:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00
Tel: 0222-410 70, 073-0847671 annika.hedberg@abf.se
Välkommen att delta i vår verksamhet!

Alla kan sjunga kören
Kom igen och sjung loss i 
alla kan sjunga kören Mun-
tergökarna!
Att sjunga är bra för både 
kropp och själ! 
Vi börjar måndagen den 6 
september kl 18.00. Anmäl 
dig till ABF eller kom till 
Korpen när vi startar.

Förberedande Jägarexamen
Är du 10-15 år och intresserad 
av djur och natur? Nu drar vi 
igång en cirkel för dig. 
Teori blandas med praktiska 
kunskaper och är förlagd både 
inne och ute.
Låter det intressant?
Kom till ABFs lokal vid Lur-
bohallen den 7 september kl 
18.00 eller anmäl dig till ABF.

Samarbetspartners sökes till Vildmarksmässan.
Den 15 maj 2010 genomförde vi den första Vildmarksmässan i Skinnskatte-
berg med stöd av Leader Bergslagen, Skinnskattebergs kommun och Skogs-
mästarskolan. Med ca 900 besökare, ett 50 tal utställare och en stor mängd 
engagerade männsikor blev detta en stor succe som vi gärna vill upprepa. Nu 
drar vi igång arbetet med nästa års mässa och vi söker entreprenörer, företag, 
privatpersoner, föreningar, organisationer m.m. som vill vara med och plane-
ra, organisera och genomföra mässan. Vårt mål är att vara en aktör bland flera 
som arbetar med denna mässa och göra den till till en stor folkfest i naturen.

Hör av er till ABF eller kom till ABFs lokal Lurbohallen tisdagen den 14 
september kl 18.00

Dessutom erbjuder vi cirklar i data, språk, Qui gong, måleri m.m. samt skräddarsyr 
cirklar utifrån efterfrågan. Har du en ide på något du vill göra så hör gärna av dig!
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Det händer på Kulturhuset Korpen i september 2010

Söndag 29 augusti 18.00
Film, se www.biokorpen.se 

Onsdag 1 september 19.30 
Onsdagsfilmen,se  www.biokorpen.se 

Söndag 5 september 18.00
Film, se www.biokorpen.se 

Måndag 6 september 18.00
Yoga för fortsättare. Ledare: Isabelle Bede Anders-
son. 
Anmälan till Studiefrämjandet i Köping, 0221/212 
30.

Fredag 10 september 19.00
Konsert med cellosektionen ur Kungliga Filharmo-
nikerna
10 av Sveriges främsta cellister på samma scen!  
Kvartett, kvintett och ända upp till decett(10) i mu-
sik av Saverio Mercadente, Mathilde Capuis, David 
Popper, J S Bach, Heitor Villa Lobos. Direkt efter 
konserten hålls årsmöte i Kammarmusikföreningen.
Entré: 140:-/vuxna, 80:-/medlemmar i Kammarmu-
sikföreningen, skolungdom t.o.m. gymnasiet har fri 
entré! För studerande vid SLU-SMS och är entrén 
fri efter betald medlemsavgift(120:-/spelår).
Arr: Skinnskattebergs Kammarmusikförening med 
stöd av Skinnskattebergs kommun, Statens Kultur-
råd, Västmanlandsmusiken och  Systemair.

Söndag 12 september 11.00
Yoga, nybörjare/fortsättare. Ledare: Mikael Bede. 
Anmälan till Studiefrämjandet i Köping, 0221/212 
30.

Söndag 12 september 18.00
Film, se www.biokorpen.se

Måndag 13 september 18.00
Kommunfullmäktige, ärenden se www. skinnskat-
teberg.se

Onsdag 15 september 19.30 
Onsdagsfilmen,se  www.biokorpen.se 
 

Fredag 17 september 16.15 
Yoga för fortsättare. Ledare: Mikael Bede. 
Anmälan till Studiefrämjandet i Köping,
 0221/212 30.

Fredag 17 september 19.00 
Konsert med Anders Widmark - Visor.
Anders tolkar folkkära svenska visor och psalmer 
tillsammans med trumslagaren Peter Bylin och 
basisten Johan Lindbom.”Denna gång har processen 
varit enkel. Minnet har fått styra - minnet av kör-
sång, minnet av en skolavslutning eller minnet av 
någon annans minne.
Anders Widmark är tvåfaldig grammisvinnare och 
har fått två guldskivor. Nu är han tillbaka igen med 
sina personliga musikaliska tolkningar!
Förköp/bokning: Janssons El, tel 104 60. Biljetter 
säljs även från kl 18.00 konsertdagen på Korpen. 
Pris: 180:-, medlemmar i Kultera  150:-.
Arr: Kultera med stöd av ”Ett kulturliv för alla”, 
Skinnskattebergs kommun, Västmanlandsmusiken.

Lördag 18 september 18.00 
”Inside out” - en digital nycirkusföreställning med 
Cirkus Cirkör
”En cirkusshow om något så enkelt som livet.
Förköp/bokning: Janssons El, tel 104 60. Biljetter 
säljs även från kl 17.00 konsertdagen på Korpen. 
Pris 180:-, ungdomar under 26 år pris 100:-.
Arr: Kultera och Folkets Hus och Parker”

Söndag 19 september 18.00 
Film, se www.biokorpen.se 

Söndag 26 september 18.00 
Film, se www.biokorpen.se 

Måndag 27 september 19.00  
”I Andrés spår i vildmarksland”. En fotografisk 
berättelse från
Svalbard med Tyrone Martinsson.
Arr: Svenska Naturskyddsföreningen.

Onsdag 29 september 19.30 
Onsdagsfilmen,se  www.biokorpen.se
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Svenska kyrkans kalendarium sept 2010
Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling

Må 30/8  kl. 12 Upptakt för församlingens syföreningarna med lunch i Hedgården.
Ti 31/8   kl. 9.30 Start för öppna förskolan i Hedgården. Barn med föräldrar. Kaffe.
To 2/9  kl. 14 Andakt på Hemgården i Skinnskatteberg. Marie Blommé.
Sö 5/9  kl. 11 Söndagsmässa i Skinnskattebergs kyrka, Hans Eric Johansson. Mottagande av ny   
   medarbetare; Mari Jansson.
Ti 7/9   kl. 9.30 Kyrkans Tisdag - vuxengrupp. Upptaktsträff i Hedgården. 
Fr 10/8  kl. 10 Babypaketstillverkning i S:t Davidsgårdens övervåning. Kontakt: A-K Söderberg tfn.106 21.
Sö 12/9  kl. 11 Söndagsmässa i Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé, Lisbet Kjellin och Hans Eric Jo-  
   hansson. Kyrksöndag för Hemgården. Kyrk-café. 
Ti 14/9   kl. 19.30 Församlingsafton i Hedgården med bilder. 
To 16/9  kl. 14 Andakt på Hemgården i Skinnskatteberg, Marie Blommé.
Sö 19/9  kl. 11 Söndagsmässa - valtider i Skinnskattebergs kyrka. Heléne Leijon. Kyrk-café. 
Ti 21/9  kl. 16 Var-dags mässa i Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé.
On 22/9  kl. 18.30Samtalskväll i Hedgården med Heléne Leijon. 
Fr 24/9  kl. 10 Babypaketstillverkning i S:t Davidsgårdens övervåning. Kontakt: A-K Söderberg tfn.106 21.
Sö 26/9  kl. 11  Söndagsgudstjänst i Skinnskattebergs kyrka, Hans Eric Johansson. Kyrk-café.
To 30/9  kl. 10.30 Andakt på Klockarbergsgården, Lisbet Kjellin. 

Inbjudes till sorgegrupp 
 

Denna inbjudan är till dig som förlo-
rat din livskamrat eller en mycket nära 
anhörig. 
 

Vi tror att det gör gott att få dela sitt nya 
liv med andra som är i samma livs- 
situation och att det kan stödja, berika och trösta. 
 

Vi träffas i S:t Davidsgården  
tisdagar kl. 14.00-16.00 följande datum: 7/9, 28/9, 
19/10, 9/11 och 30/11.
 

Vi avslutar med en dagsutflykt tillsammans  
11/1 2011.  
 

Anmäl dig senast 3/9 genom att ringa till:  
Församlingsexpeditionen telefon: 0222-100 10. 
Om du har frågor får du gärna ringa till:  
Marie Blommé, präst, tel. 0222-336 30 eller till 
Lisbet Kjellin, diakon, tel. 0222-336 36

Kyrkans tisdag i Hedgården 
 

Öppna förskolan börjar igen  
 
Tisdagen den 31/8 kl. 9.30 
 
Vuxengrupp träffas till upptakt i Hed-
gården tisdagen den 7/9 kl. 9.30 då vi 
samtalar om terminens program och hur 
ofta vi skall träffas under hösten.

Konfirmations- 
läsningen startar  
 
Torsdag 9 september 
Kl. 17.00 
S:t Davidsgården
 
För frågor och anmälan 
ring ledarna; 
Marie: 0222-336 30 
Martin: 0222-336 34

Den 14 september kl. 19.30  
har vi en församlingsafton i Hedgården där vi 
visar bilder och umgås. Välkomna!
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Sedan sist

Ett axplock från sommarmånaderna: 

I denna spalt rapporterar jag för alla intresserade om några av de olika frågor som varit uppe under den 
senaste tiden inom politiken i Skinnskatteberg.

• Gjorde ett trevligt företagsbesök i början av sommaren! Eltec är ett företag som har sin bas i 
            Köping, men med en filial i Skinnskatteberg. Man jobbar med installationer, automation och 
            service. Men även totalentreprenader och  traditionell elservice finns på agendan! Ett företag som    
            funnits i vår kommun ganska länge! Hemsida: www.eltec.nu
• Ett samarbetsavtal med polisen har träffats för att motverka spridningen av droger bland unga.
• Deltog i en träff med Mälarenergi för att ta del av deras tankar om att bygga upp ett ”stadsnät” när
            det gäller IT.
• Deltog i ett seminarium i Engelsberg om Arbetsmarknadsfrågor.
• Översiktsplanegruppen har jobbat fram kriterier för LiS-områden.
• AU och TU har haft ett gemensamt möte och diskuterat fastighetsfrågor i kommunen.
• Deltog i VL:s ägarmöte i slutet av maj och VKL:s styrelsemöte i början av juni.
• Vid fullmäktige i juni antogs förslaget till budgetramar för 2011.  Förslaget från majoriteten om att
            köpa fastigheterna på Släntvägen återremitterades av oppositionen genom en minoritetsåterremiss.
• Tåg i Bergslagen har haft årsmöte. Åke Bengtsson, Gävleborg är ny ordförande.
• Arbetsutskottet har haft en lunch till lunchkonferens och diskuterat strategiska frågor inför 
            framtiden. Bl an diskuterade vi hur arbetet gentemot företagen i kommunen ska kunna utvecklas. 
 Jan Jäder, nye näringslivssekreteraren deltog under en del av mötet.
• Det första mötet med Brottsförebyggande rådet har gått av stapeln. 
• Undertecknad och ordförande i fullmäktige Charlotte Jansson deltog den 18 juni tillsammans med
 andra kommunrepresentanter från landet i regeringens mottagning i stadshuset i Stockholm med
 anledning av det kungliga bröllopet.
• Besökte den 24 juni Göranssonska gymnasiet i Sandviken. Ett industrigymnasium där kommun
 och företag samarbetar för att ge de studerande en god kompetens för fortsatta studier och arbete
 inom industrin.
• Efter ledighet i juli har höststarten dominerats av planering och beredningar av kommande möten. 
• Arbetet med Skate- och Cykelparken har nu kommit igång ordentligt.

Skinnskatteberg den 16 augusti 2010

Lars Andersson
Kommunstyrelsens Ordföranden
Skinnskatteberg
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Information om SVAMPDAG 2010

Datum: Lördag 11 september 2010

Plats: Kolarbyn Skinnskatteberg, titta på deras hemsida: www.kolarbyn.se

Samling vid Kolarbyn kl 09.00

Examinator: Tom Sävström

Pris: 100 kr/pers Soppa, bröd ost ingår. Kaffe ur sotig panna.

Vid övernattning. Kontakta Kolarbyn, tänk på att det är ett populärt ställe och

blir snabbt fullbokat. Först till kvarn.

Bokning: Andreas 0737-41 60 01 eller till Tina N

Avslutning: Omöjligt att säga en bestämd tid, har man kul och hittar många arter

går tiden fort. Omkring kl 16.00- 18.00

Denna träff passar lika bra för den absoluta nybörjaren som för den som är mera

kunnig.

Meningen är att vi ska lära av varandra och med Toms hjälp reda ut vad vi hittat i

skogarna runt Kolarbyn. Se det inte som ett tillfälle att få fylla frysen, utan en

chans att lära känna nya arter och dela med dig av dina erfarenheter.

Vi börjar morgonen med kaffe och genomgång vid lägerelden. Vid regn går vi in i

samlingskåtan. När vi vet vad vi ska leta efter och hur vi ska ta om hand de

svampar vi kommer att hitta går vi ut och letar så många arter vi kan.

Ca kl 12.00–13.00 samlig vid lägerelden för gemensamt soppkok över öppen eld.

Möjlighet till grill och wok finns. När vi är mätta och belåtna tar vi oss an

förmiddagens skörd. Då ska vi tillsammans artbestämma så långt vi kan.

Fakta om Kolarbyn

Kolarbyn är Sveriges primitivaste vandrarhem, medlem i Svenska Turistföreningen.

Här bor man i kolarkoja, tvättar sig i sjön och lagar sin mat över öppen eld. Det

finns även ett mera traditionellt vandrarhem vid Borntorpet några kilometer

därifrån, för den som vill ha det lite bekvämare.

Om ni väljer att övernatta, lovar jag att det blir en naturupplevelse att njuta av.

Jag kommer själv att bo där som mången gång förut.

Tveksamt om det finns platser kvar, ring och fråga om ni är intresserade.

Vem är då jag?

Tina Nordberg, plockat svamp sedan barnsben, bor utanför Kolsva. Trivs bäst ute i

skog o mark. Fotograferar en hel del.

Vid intresse Tina 0221-517 85

Mail: tina_nordberg@hotmail.com

Senast 25 augusti för säker plats.

Hjärtligt välkomna till en heldag i skogen
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Bergslagssjukhuset Öppettider:
737 81 Fagersta måndag 10-16, tisdag 10-15
0223 - 473 64 onsdag 8-11.30, torsdag 10-15,
e-post: halsocenter.fagersta@ltv.se (lunch 11.30-12.15)
www.ltv.se/halsocenter torsdag 13-16 Norberg vårdcentralen

På Gång
September
Tema: Vardagstid

 Inspirationskväll/minimässa på Lindgården måndag 30/8 kl. 18-21
Få inspiration till att börja röra på dig i höst. Lokala aktörer och Hälsocenter visar vad de
kan erbjuda. Under kvällen serveras en god rätt, dryck och kaffe, alltihop till priset av 100:-.
Anmälan sker till Lindgårdens expedition 0223-434 00 senast fredag 27/8.

Kom i Form Nya grupper startar i Fagersta och Norberg.
 Funktionell styrketräning. Personlig tränare hjälper Dig som är nybörjare att genomföra
ett träningspass med fokus på teknik, balans och funktionell styrka.

 Hälsosamtal
Har du funderingar kring kost, motion/träning, stress eller vill göra en livsstilsförändring?

 Grönkvist En kurs i att förbättra din privatekonomi.

 Självhjälpsgrupper Du är inte ensam – Träffa andra i en självhjälpsgrupp
Deltagare sökes till följande nya och befintliga grupper:

- På väg tillbaka till arbete - Att leva med smärta
- Att sakna energi - Stress/utmattning
- Att ha barn/ungdom med funktionshinder - Att vara 50+/60+
- Att ha en sjuk anhörig - Eget förslag?
Gruppen startar när minst 5 deltagare anmält sig. Se gärna www.ltv.se/sjalvhjalp eller ring
Självhjälpscentrum tfn 073-354 01 35 eller Hälsocenter. Vill Du träffa oss ang. grupp finns vi
på Hälsocenter Fagersta torsdag 2/9 kl. 13-16

* = kostnadsbelagda aktiviteter
 Avslappningsyoga* Provomgång tisdag 31/8 kl. 18.00 (60 kr)
Start tisdag 7/9 kl. 18.00-19.15. Kursavgift 1150 kr (11 ggr)
Plats: Lilla gymnastiksalen, Centralskolan i Norberg

 Tobaksslutarstöd* Start tisdag 21/9
Skinnskatteberg kl. 10.00, Fagersta kl. 14.00, Norberg kl. 16.00

Mindfulness* tisdag 7/9 kl. 17.00-18.30. Kursavgift 850 kr (8 ggr)
Plats: Utbildningslokalen, Bergslagssjukhuset Fagersta

Ring eller kom in för anmälan/tidsbokning till grupp eller aktivitet

Aktivitetskalender från Hälsocenter Fagersta – Norberg - Skinnskatteberg
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Vill Du jobba inom industri 
eller sågverk?
Är du intresserad av att arbeta 
inom industri eller sågverk och 
saknar utbildning? Då har du nu 
chansen!

Norra Västmanlands Utbildnings-
förbunds vuxenutbildning erbjuder i 
samarbete med Tillväxtgruppen och 
flera industriföretag en Lärlingsut-
bildning under 50 veckor på heltid 
med start vecka 43. 
Sista ansökningsdag är den 27 sep-
tember 2010.

Vill du veta mera? 
Då är du välkommen till en informa-
tionsträff på Lärcenter i Fagersta, 
Onsdagen den 15 september 2010 
kl. 18.00 då vi berättar om ansökan, 
upplägg av utbildningen, studie-  
ekonomi m.m.

Har du funderingar ring:
Margaretha Nylander 0223-291 64
Gunnel Johansson 0223-291 81
Carina Eriksson 0222-450 46

Norra Västmanlands
Utbildningsförbund

Ansökan senast 
27/9


