
SPELMAN PÅ 
TAKET

på Magasinet i Falun

Avresa Handlar’n Riddarhyttan: 12.30
Klockarbergsskolan Skinnskatteberg: 12.45
Hemkomst ca 22.00
Pris resa och teaterbiljett: 490 kr, 300 kr arbetslös + 
ungdom tom 26 år
Du kan förbeställa tapasbuffé à 159 kr. Den serveras 
före föreställningen.
Anmälan och info: Gunlög Olsson 0222-13115, 
070-3073638 eller gunlog.olsson@telia.com senast 1/10
Betalning till teaterföreningens pg 4302253-2 senast 1/10
OBS! Bindande anmälan
Du kan läsa om föreställningen på www.dalateatern.se

Varmt välkommen
Skinnskattebergs teaterförening

Ny filmsäsong

sid 6

Det händer på Korpen

sid. 12 

Jobbar du med livsmedel? 
Anmäl dig till en  

intressant utbildning.  
Läs mer på sidan 4

0222:an
www.skinnskatteberg.se

Aktuellt för Skinnskattebergs kommun - 
Årgång 26 Nr 7, September 2011

Kommunfullmäktige 
sammanträder

Måndag 19 september 
klockan 18.00

i Sessionssalen, 
Kommunhuset

Allmänheten hälsas 
välkomna!

Ur detta nummer: 
* Skolans matsedel   sid. 2 
* Info om sjukförsäkringen sid. 6 
* Sedan sist    sid. 7 
* Det händer på biblioteket  sid. 9 
* Polisen har flyttat   sid. 10 
* Kyrkans kalender   sid. 11 
 

TEATERRESA 12/11 2011
Se och hör
musikalen
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Skolans matsedel vecka 36-39

 
0222:ans redaktion:

Redaktör:  Marie Wennerström 
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, 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.

Nästa manusstopp:  Den 12 september
Utgivningsdatum:  Den 30 september

Vecka 36.
Måndag: Pastagratäng med kyckling & ostsås.  
Tisdag: Ekologiska köttbullar, makaroner & sås.
Onsdag: Fiskgratäng & Hemlagat potatismos.
Torsdag: Spaghetti & köttfärssås.
Fredag: Pizza med tomat, ost & skinka.

Vecka 37.
Måndag: Cevapcici Tzatziki & pasta.
Tisdag: Hemlagad Färsbiff, sås, grönsaker & potatis.
Onsdag: Lovdag.
Torsdag: Romana soppa & Pannkaka.
Fredag: Chili con carne med bulgur & nachos.

Vecka 38.
Måndag: Pasta med bacon, skinka & ostsås.
Tisdag: Hemlagad Färsbiff, sås, grönsaker & potatis.
Onsdag: Stekt rödspätta, kall örtsås & Hemlagat 
potatismos.
Torsdag: Korvstroganoff & ris.
Fredag: Kycklingfilé, currysås & ris.

Vecka 39.
Måndag: Texmexgryta med tacosmak & ris.
Tisdag: Ekologiska Köttbullar, sås, grönsaker & 
potatis.
Onsdag: Panerad fisk, pikantsås & potatis.
Torsdag: Köttfärsoppa & Pannkaka.
Fredag: Kycklingkebab, vitlökssås & ris.

 

 
 

 

Tillsammans kan vi 
skapa ett bättre 
Skinnskatteberg! 

 

 

Känner Du också  
 

att demokrati är viktigare än 

någonsin, och att Du vill dela 

med Dig av Dina åsikter, besök 

då gärna våra diskussionsfyllda 

och roliga månadsmöten. 

 

Nästa möte den        
26 september i  

St Davidsgården,      
kl. 19.00. 

Välkommen! 
 

Kontakta gärna någon av oss 
 

carina.sandor@folkpartiet.se 

janne.lejon@telia.com eller 

vanja.leneklint@tele2.se 
 

 

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

intressant tid!  
 

www.folkpartiet.se/skinnskatteberg 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Aktivitetskalender
September 2011

31/08 | 18:00 - Tipspromenad - Arr. Friluftsfrämjandet | Främjarestugan
03/09 | 14:00 - Bowling: BK Skinnsberg F- Frisk F - | Lurbohallen
03/09 | 15:40 - Bowling: BK Skinnsberg A - DjurgårdensIF F - | Lurbohallen
04/09 | 11.00 - LONA-dagen på Klockarberget. Utomhusgudstjänst, fika, boulemästerskap, orientering,   
  svamp- och insektsguidning, korvgrillning m.m. Fri entrè. Välkommen!
  Arr: Skinnskattebergs kommun/Livsstilsgruppen 
04/09 | 18:00 - Film, från 15 år - se www.biokorpen.se för mer info. | Kulturhuset Korpen
04/09 | 18:30 - Nystartad medlemsutbildning för socialdemokraterna - | ABF
05/09 | 18:00 - MUNTERGÖKARNA! Alla kan sjunga-kören som är bra för både Kropp och Själ!
   (ABF) Du som gillar att sjunga, välkommen till Kulturhuset Korpen
06/09 |  17-19 Vernissage - Utställning: Solveig Dareberg - lapptäcken  | Biblioteket
07/09 | 18:00 - Tipspromenad - Arr. Friluftsfrämjandet | Främjarestugan
07/09 | 19:30 - Film, från 11 år - se www.biokorpen.se för mer info. | Kulturhuset Korpen
08/09 | 18:30 - IOGT-NTO har månadsmöte - Välkommen! | IOGT-NTO-lokalen
09/09 |   Biblioteket stängt pga personalutbildning
10/09 | 13:40 - Bowling: BK Skinnsberg F- Örebro BS - | Lurbohallen
10/09 | 15:20 - Bowling: BK Skinnsberg A- Bålsta - | Lurbohallen
11/09 | 18:00 - Film, från 15 år - se www.biokorpen.se för mer info. | Kulturhuset Korpen
12/09 |   Manusstopp för 0222:an - Skicka ditt material till: 0222@skinnskatteberg.se
12/09 | 19:00 - Gympa - | Gymnastiksalen
13/09 | 19:00 - Föreläsning av författaren Emma Jangestig. Se annons sid 9 | Biblioteket
14/09 | 14:00 - Bowling: PB Lurbo- Sala 1 - | Lurbohallen
14/09 | 19:00 - Aerobics - | Gymnastiksalen
18/09 | 19:00 - Aerobics - | Gymnastiksalen
19/09 | 19:00 - Gympa - | Gymnastiksalen
20/09 | 19:00 - Konsert med Svante Henryson, cello och Anders Paulsson, sax - På programmet finns bl.a  
  Goldberg Aria + variationer av J.S. Bach, Jazz Standards av D. Ellington samt egna kom  
  positioner. | Kulturhuset Korpen. Se annons sid 12
21/09 | 19:00 - Aerobics - | Gymnastiksalen
21/09 | 19:30 - Film, från 15 år - se www.biokorpen.se för mer info. | Kulturhuset Korpen
24/09 | 18:00 - ”The old home place” Skinner Mountain Boys och Lina Adolphson - Irländsk folkmusik   
  blandas med bluegrass och country. | Kulturhuset Korpen Se annons sid 12
25/09 | 15:00 - Film, från 7 år - se www.biokorpen.se för mer info. | Kulturhuset Korpen
25/09 | 18:00 - Film, Barntillåten - se www.biokorpen.se för mer info. | Kulturhuset Korpen
25/09 | 19:00 - Aerobics - | Gymnastiksalen
26/09 | 19:00 - Gympa - | Gymnastiksalen
26/09 | 19:00 - Folkpartiet har månadsmöte. - Välkommen! | St:Davidsgården
28/09 | 14:00 - Bowling: PB Lurbo- Sala 2 - | Lurbohallen
28/09 | 19:00 - Aerobics - | Gymnastiksalen
30/09 | 19:00 - Konsert med Västerås Sinfonietta - Se annons sid 12 | Skinnskattebergs kyrka

 

0222-10657 (tel.tid 07.30-08.00)
070-728 72 38 Lena
070-441 27 43 Leif
070 441 46 44 Linda

VÄLKOMMEN !
med eller utan remiss
Nu i Skinnskatteberg och 
Fagersta

Lovén Rolén Sjukgymnastik
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Folktandvården Skinnskatteberg informerar

Personalförändringar

Tandsköterska Lena Birgersson lämnar oss, tyvärr, på obestämd tid efter mer än 30 år hos oss. 
Nya utmaningar väntar och vi önskar henne lycka till i framtiden.

Tandhygienist Bernice Frisk börjar hos oss den 15 augusti. Vi gläder oss mycket åt att Bernice 
kommer till oss, en kompetens vi saknat länge och som kommer att bli än viktigare i framtiden. 
Vi hälsar henne varmt välkommen och hoppas att hon ska trivas hos oss.

Välkommen till oss på Folktandvården Skinnskatteberg

Utbildning i livsmedelshygien
Under hösten kommer det att anordnas kurser i grundläggande livsmedelshygien. 
Kursen vänder sig till alla som hanterar livsmedel inom sitt yrke.

Kursledare är hygienkonsult Mats Larsson på Hykom AB. Mats har arbetat i många år med ut-
bildningar och då framförallt hos Anticimex. Kurserna hålls i kommunhuset och kan förläggas på 
olika tider beroende på möjligheten för den enskilde att kunna delta. Alltså kan en kurs hållas en 
förmiddag, eftermiddag eller kväll. Möjligheten finns även att dela upp kursen på 2 olika tillfällen.

Kursen är på en halvdag och beroende av storleken på grupp, är priset 600-700 kr + moms per 
person inklusive kursmaterial.

Vid intresse kontakta Anki Willenius på miljökontoret.

ann-christin.willenius@skinnskatteberg.se
Telefon: 076-1023560  0222-45000
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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 möjlig-
het att träffa andra småbarnsföräldrar.
Kaffe, te och dryck till barnen finns att köpa till självkost-
nadspris. I övrigt får du ta med det som passar till dig och 
ditt barn.

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

Sagostund tisdag 13 september 13.30

Vi bakar bröd tillsammans
Tisdag 20 september
Torsdag 22 september

VÄLKOMMEN Vädjan från Sopbilschauffören,  
att fastighetsägare tänker på.....

• Det skall vara minst 50 cm mellan kärlen och 
dessa skall stå stadigt på plan 
mark

• 4 meter fri höjd kring tunnorna, 
tänk på träd och grenar som är 
nära sopkärlen

• Ingen plast får hänga utanför 
kärlet, de fastnar och ramlar 
inte ner i sopbilen. Alltså inga 
överfulla soptunnor.

• Tänka igenom om man har rätt abonnemang 
till sitt hushåll. Om man har stor familj kan-
ske man behöver en större soptunna eller att 
den töms oftare.

Söker du lokal?
Då kan du hyra

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

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

och bastu finns.

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

Välkommen till höstens hälsogivande
 yogakurser!

 
Vi fortsätter våra populära yogakurser med 
Mikael och Isabelle Bede.
Kurser för både nybörjare och fortsättare startar 
vecka 36
För närmare info om tider och priser och anmä-
lan, se vår hemsida
Studieframjandet.se/vastman-
land eller ring 0221-212 30

PRIVATSITTNINGAR
Jag går utbildning hos Terry Evans och jag skulle be-
höva ha 10 st privatpersoner som skulle vilja komma 
på privat sittning , det kostar inget men efteråt får man 
fylla i en utvärdering som skickas till skolan. Om du 
är intresserad så ringer du mig på 0705436469 Malin 

STORSEANSER 
Jag behöver ha frivilliga som kommer på seanserna 
och som inte har varit hos mig tidigare. Det kostar 
inget men efteråt får man fylla i en utvärdering som 
skickas in till skolan. 
10 personer vid varje seans och jag kommer att ha 6 
st, om det finns någon som har en grupp på 10 perso-
ner som vill komma så kan ni ringa mig...
0705436469 Malin 

Nytt företagsregister
Skinnskattebergs kommun har ett nytt 
företagsregister från den 1/7 
Det har varit starkt efterfrågat av företagare 
i kommunen och även privatpersoner att få 
sökbarhet för namngivna branscher - något 
som detta uppfyller. Det uppdateras varje 
månad och innehåller även företag som har 
sin verksamhet inom  kommungränsen men 
sitt säte i en annan kommun.

Registret kommer från UC och hittas på kom-
munens hemsida under fliken 
”Näringsliv”.
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TÖRS DU BLI SJUKSKRIVEN?  

VAD ÄR DET SOM GÄLLER? 

  

Alliansen bjuder in till en kväll med information och frågor 
runt de ändrade bestämmelserna i sjukförsäkringen. 
  

SOLVEIG ZANDER (c), riksdagsledamot och ledamot i 

socialutskottet, informerar och svarar på frågor. 
  

Måndagen den 12 september kl. 19.00, i Korpen 
  

Välkommen till en intressant kväll! 
 

Ny säsong på BioKorpen
Sådär, nu är höstens bioprogram klart! 
Som vanligt har vi försökt sätta ihop ett varierat program så att det alltid ska finnas något som passar alla. 
Precis som förra säsongen så varvas onsdagarna med kvalitetsfilm och lite tuffare filmer, som innehåller 
både våld och blod, men även en intressant dokumentär.
Vi gör ett försök igen med matinéfilm under tre söndagar kl. 15:00

Medlemskap i Filmföreningen kostar fortfarande bara 300:- för vuxna för ett helt år från inköpsdatum, för 
barn och unga till och med 18 år endast 100:- !
Medlemskortet gäller som fri entré till samtliga filmer i det ordinarie programmet.
Du som ännu inte registrerat dig på vår hemsida, www.biokorpen.se,  behöver göra det för att kunna se 
filmprogrammet. Det tar endast några minuter, klicka på "Registrera dig" i menyn till vänster så får du 
instruktioner hur du gör.
Den licens vi löser för att kunna visa film har som krav att man måste göra ett aktivt val för att kunna se 
vilka filmer vi visar, därav "hemlighetsmakeriet"

Välkomna till en ny spännande säsong på BioKorpen!
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Vill du röra lite på dej??
Tider finns fortfarande kvar att boka för Gymnastiksalen i Skinnskatteberg.

Kontakta Anna-Lena Pligg
Kultur o Fritid
0222-451 49 
anna-lena.pligg@skinnskatteberg.se

Sedan sist 
Några ord i slutet av sommaren: 

* * *
Den nyhet som överskuggat allt annat denna sommar är de politiska attentaten i Norge i slutet 
av juli. Vänner och bekanta, grannar och släktingar, alla man talat med har reagerat med 
vrede och sorg. Vi känner med de drabbade.
Det är nu viktigare än någonsin att vi som är politiskt aktiva i de demokratiska partierna 
fortsätter att jobba för ett öppet och tolerant samhälle, så att främlingsfientlighet och rasism 
kan slås tillbaka. 

* * *
I denna spalt rapporterar jag ju annars för alla intresserade kommumedborgare om några 
av de olika frågor som varit uppe under den senaste tiden för mig som kommunstyrelse-
ordförande i Skinnskatteberg. 

Här följer några kommunpolitiska frågor som hanns med innan sommarledigheten:
•	 VKL hade årskonferens i maj och valde ny styrelse för den kommande mandatperioden. 

Skinnskattebergs kommun har numera två representanter i VKL-styrelsen.  
Undertecknad är ersättare och representerar (s), Carina Sándor är också ersättare i styrelsen 
och representerar (fpl). 

•	 Kommunstyrelsen i maj och Kommunfullmäktige i juni har antagit kommungemensamma 
mål för 2012-2014. Likaså har den preliminära budgetramen för 2012 fastställts, nettoram 
198 miljoner kronor. 

•	 Kommunstyrelsen har beslutat att ett ekonomiskt underlag ska tas fram i syfte att se vilka 
aktuella förutsättningar som finns för att driva bowlinghallen vidare.

•	 Diskussioner har förts och kommer att föras med VL:s ledning och Landstinget om 
möjligheterna att införa en direktbuss mellan Skinnskatteberg o 
Västerås.

•	 På länsnivå är det nu klart att Landstinget blir huvudman för 
kollektivtrafiken i fortsättningen.  
Dessutom har politiska förhandlingar skett mellan kommunerna och 
Landstinget, så att från och med 1 januari 2012 kommer samtliga 
kommuner i länet att ta över ansvaret för hemsjukvården, precis som 
Skinnskattebergs kommun redan har gjort.

Varm hälsning!

Skinnskatteberg den 5 augusti 2011
Lars Andersson (s) 
Kommunstyrelsens Ordföranden 
Skinnskatteberg
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Skolavslutning

Invigning av cykelpark och naturreservatet 
vid Forsån

Nationaldagsfirande vid Hemgården

Några bilder från den gångna sommaren.
Samtliga bilder tagna av Johnny Strömberg
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Det händer på biblioteket!
Utställning: Solveig Dareberg - lapptäcken
6 september - 6 oktober
Vernissage den 6 september kl. 17-19.

"Varför gråter inte Emma?" 
Föreläsning av författaren Emma Jangestig.
13 september kl. 19.00 på biblioteket. I samarbete med ABF. Fri entré.
Det finns möjlighet att köpa Emma Jangestigs bok för 200 kr.

Teater: "Dömd". För åk 8-9. 19 september.

Familjeföreställning på Korpen: "Hallå Miro". För barn 2-5 år.
Söndag den 2 oktober kl. 14.00. I samarbete med Teaterföreningen.
Biljetter kostar 40 kr för vuxen, 25 kr för barn. Förköp på biblioteket.
Biljettbokning: 070-3873638.
Alla är hjärtligt välkomna!

Sagostund på Stacken
13 september kl. 13.30
Tema: Resa
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I allt som rör sig, lyser eller låter...

Många apparater som vi 
använder innehåller in-
byggda batterier. Batterier 
innehåller giftiga tungme-
taller som bly, kadmium 
och kvicksilver. Det kan 
göra stor skada om det 
kommer ut i naturen.

Lämnas till Återbruket
Vid återvinning tas de farli-
ga ämnena omhand. Lämna 
därför dina prylar till Åter-

I många produkter finns det inbyggda batterier, 
t ex i rakapparater, eltandborstar och många 
leksaker. Lämna dessa till Återbruket. 

bruket när de inte fung-
erar längre. Självklart kan 
du även lämna lösa batte-
rier där. 

Återbruket
Skinnskatteberg
vid Näsvägen
Telefon: 0222-108 69

Öppettider: 
Måndag, onsdag: 8.00-12.00
Tisdag, torsdag:  8.00-12.00, 
och 15.00-19.00
Lördag: 9:00-14:00
Stängt: Fredag och söndag

... finns ett batteri som ska lämnas åter. 

Polisen har flyttat!!
From 1/9 finns polisstationen på biblioteket.
Öppettider för expeditionen är tisdagar mellan 
kl. 12:00 – 15:00

Välkomna!
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Svenska kyrkans kalendarium september 2011                      
Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling 
 
 
 
Sö    28/8 kl.18.00 Temamässa: Allt och alla hör samman. Skinnskattebergs kyrka. 
  Medv: kontraktsadjunkt Mari Jansson, kantor Gunilla Kindahl Broberg, 
  S:t Davidskören. Dikt och resitation: Mia Ström.  

Avtackning av Gunilla Kindahl Broberg. Kyrksmörgås. 
Sö      4/9 kl.11.00 Kyrkan öppnar Lona-dagen på Klockarberget i Skinnskatteberg. 
  Heléne Leijon och Hans Eric Johansson. 
Ti      6/9 kl.16.00 Vardags-mässa i  Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé. 
Ti      6/9 kl.18.30 Samtalskväll i S:t Davidsgården. Heléne Leijon. 
On     7/9 kl.18.30 Samtalskväll i Hedgården. Heléne Leijon. 
Sö   11/9 kl.11.00 Söndagsmässa i Skinnskattebergs kyrka. Heléne Leijon. Kyrk-café. 
To   15/9 kl.14.00 Andakt på Hemgården. Marie Blommé. 
Sö   18/9 kl.11.00 September mässa i Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé. Kyrk-café. 
Sö   18/9 kl.18.00 September mässa i Heds kyrka. Marie Blommé. Kaffe serveras. 
Sö   25/9 kl.11.00 Gudstjänst i Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé.  Kyrk-café. 
On  28/9 kl.13.00 Korsdrag i S:t Davidsgården. 
To   29/9 kl.10.30 Andakt på Klockargården.Marie Blommé. 
Fr    30/9 kl.18.00 Musik i Skinnskattebergs kyrka. Västerås symfonietta. 

 

                                                
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
                             
 

                             
                 

 

Skinnskatteberg med Hed och 
Gunnilbo församling 
Kyrkor: Hed, Gunnilbo och  
Skinnskatteberg 
 
Kyrkvägen 3, 739 31 Skinnskatteberg 
Skinnskatteberg.pastorat@svenskakyrkan.se 
www.svenskakyrkan.se/skinnskatteberg 
 
Expedition………………………..0222-100 10 
Kyrkoherde………………………0222-336 32 
Komminister…0222-336 30 och   0222-336 33 
Diakon…………………………...0222-336 36 
Kyrkogårdsexpedition…………...0222-336 39 
 
Pastors expedition: Öppen varje vardag 10-12 

Är du modig?   Vill du ha kul? 
Skall du börja i årskurs 8 till hösten? 
Vi söker dig som vill bli konfirmand! 
Den 1 sept. 2011 kl.18.00, föräldra information och 
servering av kaffe i S:t Davidsgården. 
Den 2-4 sept. åker vi på vårt första hemliga läger. 
Under hösten och våren träffas vi:  
På tisdagar jämna veckor  
med start 6 sept kl.16.30-19.00  
i S:t Davidsgården.  
 
Har du frågor kontakta Marie Blommé  
på tel: 0222-33630  
eller via mail: marie.blomme@svenskakyrkan.se 
 

                                
    

Välkomna till höstens 
Korsdrag. 
 
Datum 
Onsdag  28 september 
Onsdag  12 oktober 
Onsdag  26 oktober 
Onsdag    9 november 
Onsdag  23 november 
Onsdag    7 december 
 
Kl 13.00 i S:t Davidsgården 

Månadens psalm 
              357 
1 Någon du känner är din bäste       
vän, 
är beredd att ge dig allt 
utan att begära någonting igen. 
 
2 Någon du känner har för dig 
i dag 
lagt ett ord av guld och har, 
trogen i sin kärlek, trätt till ditt 
försvar. 
 

 
3 Någon du känner vill dig alltid 
väl, 
vill i nöd och glädje gå 
hemlig vid din sida, aktsam om 
din själ. 
 
 
Text: B Setterlind 1956 
Musik: K-O Robertson 1970 
 

Vi är vana att sjunga psalmer. 
Många passar också bra att 
läsa. En sådan är psalm 357- 
”Någon du känner är din bäste 
vän”. Vem tänker psalm- 
författaren på ? Vem tänker 
du på ? 
 
Septemberhälsning 
Er Hans Eric Johansson 
     / kyrkoherde 
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Det händer på Kulturhuset Korpen i september 
2011

Söndag 4 september kl 18.00 Film 
www.biokorpen.se 

Söndag 11 september kl 18.00  Film
se www.biokorpen.se 

Söndag 18 september kl 18.00  Film
se www.biokorpen.se 

Tisdag 20 september 19.00  Konsert 
med Svante Henryson, cello och Anders Pauls-
son, saxofon
Cellisten Svante Henryson och sopransaxofonisten 
Anders Paulsson förenar sina Musikaliska gåvor i 
ett poetiskt och blixtrande samspel. Både Svante 
och Anders  är virtuoser på sina instrument och rör 
sig gränslöst över ett brett musikaliskt spektrum. På 
programmet finns bl.a Goldberg Aria + variationer 
av J.S. Bach, Jazz Standards av D. Ellington samt 
egna kompositioner.

Arrangör: Skinnskattebergs Kammarmusikförening 
med stöd av Skinnskattebergs kommun, Statens 
Kulturråd, Västmanlandsmusiken och  Systemair.

Entré: 140:-/vuxna, 80:-/medlemmar i Kammarmu-
sikföreningen, skolungdom t.o.m. gymnasiet har 
fri entré! För studerande vid Skogsmästarskolan är 
entrén fri efter betald medlemsavgift(120:-/spelår).

Onsdag 21 september kl. 19.30 Film
se www.biokorpen.se för mer info

Lördag 24 september kl 18.00  
The old home place. 
Konsert med Skinner Mountain Boys och Lina 
Adolphson
Musik från den gröna ön till djupt in i den ameri-
kanska södern. Irländsk folkmusik blandas med 
bluegrass och country. Ett spännande möte mellan 
sångerskan Lina Adolphson och svenska mästarna i 
bluegrass!
Entré: 120 kr, Förköp hos Janssons El tel 0222-104 
60 : 100 kr, Medlemmar i Kultera: 80 kr

Söndag 25 september kl 15.00  Matinéfilm
se www.biokorpen.se 

Söndag 25 september kl 18.00  Film
se www.biokorpen.se 
----------------------------

Två andra kulturtips:
Fredag 30 september kl 19:00 Skinnskattebergs 
Kyrka
Konsert med Västerås Sinfonietta
Under ledning av Johannes Gustavsson kommer 
länets stora orkester att framföra Gustav Mahlers 
“Das Lied von der Erde”. Sångsolister är Daniel Jo-
hansson, tenor och Katja Dragojevic, mezzosopran. 
Recitatör är  Samuel Fröler. 
Arrangör: Skinnskattebergs Kammarmusikförening 
med stöd av Skinnskattebergs kommun, Statens 
Kulturråd, Västmanlandsmusiken och  Systemair. 
Entré: 140:-/vuxna, 80:-/medlemmar i Kammarmu-
sikföreningen, skolungdom t.o.m. gymnasiet har 
fri entré! För studerande vid Skogsmästarskolan är 
entrén fri efter betald medlemsavgift(120:-/spelår).

Torsdag 6/10 kl.19.00    Teater
I Huvudet på H.C. Andersen 
Obs! Vuxenföreställning 
Skådespelare Per Holmberg berättar sagor av H.C. 
Andersen
Biljettbokning: 0222-13115, 070-3073638, 070-
3153244
Pris: 80 kr ordinarie, 60 kr scenpass
Arrangör: Skinnskattebergs teaterförening med stöd 
av Riksteatern Västmanland


