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Aktuellt för Skinnskattebergs kommun - 
Årgång 27 Nr 7, September 2012

Kommunfullmäktige 
sammanträder

den 24 september 2012  
kl 18.00  

Sessionssalen,  
Kommunhuset

Dagordning annonseras på 
www.skinnskatteberg.se 

Allmänheten hälsas välkommen! 

 Kommunstyrelsen 
sammanträder 

den 4 september 2012  
kl 09.30  

Stora sammanträdes- 
rummet, kommunhuset

Dagordning annonseras på 
www.skinnskatteberg.se 

Allmänheten hälsas välkommen!

HUR SKYDDAR VI OSS MOT BROTT ?
Medborgarmöte på Korpen 25 september 18.00

Volontärer – en länk mellan polisen, kommunen och  
medborgarna.

Per Ersgård från polisen berättar om volontärverksamheten.

Några av Västmanlands volontärer finns på plats under kvällen.

Polisen och kommunen berättar om det aktuella läget i  
Skinnskatteberg.

Välkomna!

BrottsFöreByggandeRådet

Rallyfest i Skinnskatteberg

Midnattssolsrallyt för historiska rallybilar kördes den 19 juli på sträckan 
Bockahammar - Skinnskatteberg. Stämningen var på topp när de tävlande 
kom in på stationsgården och vidare ut på transportsträckan som gick genom 
Skinnskatteberg.

Vinnare av Midnattssolsrallyt 2012 blev Tom Damberg, Vaxholms MK med 
sin Volvo 164. Tvåa kom Mikael Oscarsson, SMK Södermanland och på 
tredje plats kom den rutinerade Mats Jonsson, Forshaga MC.  
Vi får hoppas på  rallyfest även nästa år.

Nu finns vi på Facebook! 

Olemme Facebookissa!

www.skinnskatteberg.se 
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Vecka 36
Måndag: Pasta med skinka & ostsås 
Tisdag: Ekologiska Köttbullar, makaroner & 
gräddsås 
Onsdag: Fiskgratäng & Hemlagat potatismos 
Torsdag: Kycklinggryta med kokosgrädde & ris 
Fredag: Köttfärsgratäng (smörgåsgurka)

Vecka 37
Måndag: Kryddig korvgryta med bacon & pasta 
Tisdag: Hemlagad Färsbiff, brunsås, grönsaker & 
potatis 
Onsdag: Tacofisk & ris (morötter) 
Torsdag: Köttsoppa & pannkaka 
Fredag: Chili con carne & ris

Vecka 38
Måndag: Pasta med skinka & ostsås (råkost) 
Tisdag: Hemlagad Färsbiff, gräddsås, grönsaker & 
potatis 
Onsdag: Stekt fisk, pikantsås & Hemlagat potatis-
mos 
Torsdag: Korvstroganoff & ris 
Fredag: Kycklingfilé, currysås & ris

Vecka 39
Måndag: Texmexgryta med tacosmak & ris 
Tisdag: Lovdag skolan. Förskolan: Ekologiska 
Köttbullar, sås, grönsaker & potatis. 
Onsdag: Panerad fisk, stuvad spenat & potatis. 
Torsdag: Krämig tomatsoppa & Pannkaka.   
Fredag: Mästerkockens Pastagratäng (Kyckling)  

Matsedel vecka 36-39
Skola och Förskola

0222:ans redaktion:

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

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

Ansvarig utgivare:  Kommunchef Leena Berglund

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

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

Exempel annonspriser exkl. moms

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

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

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

Nästa manusstopp - den 12 september 
Nästa utdelningsdag - den 28 september

Hedströmmens dag den 13 september

Hjälp oss hjälpa öringen i Hedströmmen! Välkommen 
till Hedströmmens demonstrationssträcka i Skinnskat-
teberg för att hjälpa till att bära ut lekgrus för att gynna 
det lokala öringbeståndet! Allmänheten är välkom-
men att hjälpa till att bära ut lekgrus på Hedströmmens 
demonstrationssträcka bredvid Skogsmästarskolan i 
Skinnskatteberg. Skolans studenter och lärare kommer 
att tillhandahålla lekgrus, hinkar, skyfflar och krattor för 
att lekgruset ska hamna på plats i strömmen för att gynna 
den lokala stam av öring som finns på strömsträckan 
mellan Nedre och Övre Vättern. Det kommer att bjudas 
på kaffe och grillad korv samtidigt som det finns möjlig-
het till information och samtal om Skogsmästarskolans 
samarbete med Skinnskattebergs kommun i Hedström-
men.

Aktiviteten sker inom ramen för det LONA (Lokalt Na-
turvårdsArbete) - projekt som Skinnskattebergs kommun 
och Skogsmästarskolan driver tillsammans.

                                                     

Aktiviteterna drar igång torsdagen den 13/9 kl. 16.30 och 
pågår fram till 19.30. Samlingsplatsen är dammvallen 
bredvid Skogsmästarskolan.

Skogsmästarskolan tillsammans med Skinnskattebergs 
kommun hälsar alla intresserade och nyfikna hjärtligt 
välkomna!

Foto Johan Törnblom
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Aktivitetskalender september 2012

01/09 | 17:00 - Jazzens Pianister, konsert med Jan 
Lundgren -piano och Hans Backenroth 
-bas.  www.galleriastley.com | Galleri Astley

02/09 | 10:00 - Superloppis i Folkets park, 
Skinnskatteberg kl. 10:00 - 14:00 Boka 
bord på: 070-3050382 | Folkets Park

02/09 | 11:00 - Gudstjänst. Präst: Marie Blommé.  
Kyrkkaffe. | Skinnskattebergs kyrka

02/09 | 17:00 - Svenska Folkvisor, konsert med Jan 
Lundgren -piano och Hans Backenroth 
-bas. www.galleriastley.com | Galleri Astley

04/09 | 17:00 - Vernissage. Mirka Kettunen - teckningar 
med sagotema. Se sid 5 | Biblioteket

04/09 | 09:30 - Kommunstyrelsen sammanträder 
 | Kommunhuset

08/09 | 10:00 - Öppen Grafikverkstad. Vill du prova på att 
göra ett grafiskt blad eller bara titta in för 
att se vad vi gör? www.grafikverkstan.se/ | 
Grafikverkstan Godsmagasinet

09/09 |  - Konstutställning - Sigvard Olsson, nya 
målningar.  www.galleriastley.com | Galleri 
Astley

09/09 | 11:00 - Högmässa - Präst: Marie Blommé. 
Kyrkkaffe. | Skinnskattebergs kyrka

11/09 | 18:00 - Cirkelstart i Riddarhyttan. Se sid 14 | 
Riddarhyttans allaktivitetshus

13/09 | 10:30 - Andakt. Präst: Marie Blommé. | 
Klockarbergsgården

13/09 | 16:30 - Hjälp öringen i Hedströmmen! Delta 
i vår aktivitet och gynna det lokala 
öringbeståndet! Se sid 2 | Skinnskattebergs 
herrgård, Skogsmästarskolan

14/09 | 19:30 - Finsk rockkonsert med White Flame och 
Apulanta - Sverigefinska ungdomsförbundet 
& Finlandsinsitutet ordnar höstens 
hetaste rock kväll!   Var? Finlandsinstitutet, 
Snickarbacken 2-4, Stockholm (T-bana: 
Hötorget & Östermalmstorg) När? kl. 
19.30-00 Kostar? 100 kr  Mer info på 
Facebook!

15/09 | 10:00 - Träffa lokala socialdemokratiska politiker. 
Se sid 13 | Coop Konsum Skinnskatteberg

15/09 | 14:00 - Invigning av cykel och ridled. Se sid 12 | 
Galleri Astley

15/09 | 16:00 - Konsert med Duo Carr-Quennerstedt. 
Se sid 4 | Kulturhuset Korpen

16/09 | 11:00 - Mässa i september. Präst: Heléne Leijon. 
Kaffe. | Skinnskattebergs kyrka

16/09 | 19:00 - Månadsmöte Folkpartiet liberalerna | 
Laggarbo

17/09 | 19:00 - Gympa varje måndag 19-20. T.o.m den 10 
december | Gymnastiksalen

18/09 | 11:00 - Sagostund kl. 11:00 och kl 13:30 | Stacken
19/09 | 16:00 - Välkomna till DIALOG! Träffa 

Kommunstyrelsens Ordförande. Se annons  
här till höger | Biblioteket

19/09 | 19:00 - Aerobics varje onsdag kl. 19-20.  T.o.m 
den 12 december | Gymnastiksalen

20/09 | 14:00 - Andakt. Präst: Marie Blommé. | 
Hemgården

20/09 | 18:00 - Keskuteluilta, finsk samtalskväll - Seppo 
Leppänen. | S:t Davidsgården

20/09 | 18:30 - Alliansen har möte inför KF | Galleri 
Astley

22/09 | 19:00 - Auktion i Bysala Hembygdsgård. Se 
annons sid 14 | Bysala hembygdsgård

23/09 | 11:00 - Mässa vid en gräns. Präst: Hans Eric 
Johansson. Kyrkkaffe. | Skinnskattebergs 
kyrka

23/09 | 15:00 - Nyttja Hälsospåret för att förbättra din 
hälsa. Se annons sid 16 | Båthamnen i 
Nedre Vättern

23/09 | 18:00 -  Vi och vår kyrka. Präst: Hans Eric 
Johansson. Kaffe. | Heds kyrka

23/09 | 19:00 - Latin fusion varje söndag 19-20 T.o.m den 
16/12 | Gymnastiksalen

24/09 | 18:00 - Kommunfullmäktige sammanträder 
-  Välkommen till Sessionssalen | 
Kommunhuset

25/09 | 18:00 - Medborgarmöte - Hur skyddar vi oss 
mot brott? - se annons sid 1 | Kulturhuset 
Korpen

26/09 | 07:30 - Träff Skinnskattebergs Företagsnätverk. Se 
annons sid 14 | Tre Kolare

26/09 | 13:00 - Korsdrag. Program ej klart. | S:t 
Davidsgården

26/09 | 18:30 - Socialdemokraterna inbjuder alla nya 
medlemmar till en informationsträff. Se 
annons sid 13 | Skinnskatteberg

30/09 | 11:00 - Mikaeli mässa som förr 1942 års ordn. 
Präster: Hans Eric Johansson och Mari 
Jansson. Efteråt trudilutter på kyrkbacken. | 
Gunnilbo kyrka

30/09 | 14:00 - ”Vår finska gudstjänst” | Skinnskattebergs 
kyrka

30/09 | 14:00 - Lill-Zlatan och morbror raring - Teater. 
 Se sid 4 | Kulturhuset Korpen

Bästa medborgare! 

Välkomna till DIALOG!
Onsdagen den 19 september finns jag 
på Biblioteket mellan kl 16 och 18.

Välkommen att titta in! 
Funderingar och frågor, synpunkter 
och idéer, kritik och beröm mottages!
Lars Andersson (s),  
Kommunstyrelsens Ordförande
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Söndag 2 september kl 18.00 

Film, se www.biokorpen.se 
Arrangör: Skinnskattebergs filmförening

 
Onsdag 5 september kl 19.30

Film, se www.biokorpen.se 
Arrangör: Skinnskattebergs filmförening

 
Söndag 9 september kl 18.00 

Film, se www.biokorpen.se 
Arrangör: Skinnskattebergs filmförening

Lördag 15 september kl 16.00 

Konsert med Duo Carr-Quennerstedt 
Elna Carr, violin och Håkan Quennerstedt, piano 
vann både juryns och publikens röster vid Kammar-
musikförbundets senaste tävling för unga musiker, 
Ung&Lovande. De har redan hunnit skaffa sig en 
gedigen konserterfarenhet och deras spel kan beskri-
vas som både briljant och temperamentsfullt. 

Elna har studerat på musikhögskolorna i Stockholm, 
Malmö och London för professorerna Ulf Wallin, 
Terje Moen och Yuri Zhislin. I våras erhöll hon So-
listdiplom från Musikkonservatoriet i Köpenhamn. 

Håkan är utexaminerad från Musikhögskolan i 
Stockholm där han studerade för professor Mats 
Pålsson i fem år. 

Arr: Skinnskattebergs Kammarmusikförening med 
stöd av Skinnskattebergs kommun, Statens Kultur-
råd, Västmanlandsmusiken och  Systemair. Entré: 
140:-/vuxna, 80:-/medlemmar i Kammarmusikför-
eningen, skolungdom t.o.m. gymnasiet har fri entré! 
För studerande vid Skogsmästarskolan är entrén fri 
efter betald medlemsavgift(120:-/spelår).

Söndag 16 september kl 18.00 

Film, se www.biokorpen.se 
Arrangör: Skinnskattebergs filmförening

Det händer på Kulturhuset Korpen i september 2012

Söndag 23 september kl 18.00 

Film, se www.biokorpen.se 
Arrangör: Skinnskattebergs filmförening

Tisdag 25 september kl 18.00 

Medborgarmöte, Brottsförebyggande 
rådet 
Om hur du förebygger brott. Medverkan av po-
lisvolontärer. Arrangör: Skinnskattebergs kom-
mun, Brottsförebyggande rådet

Söndag 30 september kl 14.00 

Barnteater–”Lill-Zlatan och morbror 
raring” med 4e Teatern

En föreställning för barn i åldern 5-8 år och 
deras vuxna om det underbara med att ha vänner 
och svårigheterna i att leka tre. Den bygger på en 
bok av Pija Lindenbaum.

Biljetter säljs på biblioteket eller bokas på tel 
070-30 73 638. Pris: Vuxna 40 kr, barn 20 kr, 
maxpris/familj 100 kr. Arr: Biblioteket och 
Skinnskattebergs teaterförening.

Söndag 30 september kl 18.00 

Film, se www.biokorpen.se

Arrangör: Skinnskattebergs filmförening
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...och vad som komma skall
I denna spalt rapporterar jag för alla intresserade 
kommunmedborgare om några av de olika frågor 
som varit uppe under den senaste tiden för mig som 
kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. Den 
här gången skriver jag också om vad som finns på 
agendan inför hösten.

Sommaren har gått, Det politiska livet har gått på 
lågvarv under ett antal veckor.

Mycken tid denna sommar har ändock ägnats 
åt att försöka rädda Linje 880 – direktbussen 
mellan Skinnskatteberg och Västerås. Beslut från 
kollektivtrafiknämnden har nu kommit. Landstinget är 
inte beredd att gå in med några medel för att möjliggöra 
en fortsättning för Linjen, trots att Kommunstyrelsen har 
sagt sig vara beredd att stå för en stor del av kostnaden. 
Ledningsutskottet har idag den 14 augusti diskuterat 
frågan. Vi var eniga över alla partigränser att försöka 
jobba vidare för denna fråga. Vi återkommer.

Förutom Linje 880:s fortsatta öde finns bl a följande 
”politiska bollar” i luften som vi har att hantera under 
hösten: 

Ny Översiktsplan – arbetet i sin linda, Bredband till 
hela kommunen – här måste ett inriktningsbeslut tas 
av Kommunstyrelsen för det fortsatta arbetet, Den 
nya delegationsordningen skall antas av politiken och 
implementeras i organisationen, Näringslivsrådet 
skall sjösättas, En ny Folkhälsoplan skall antas och 
aktiviteter för att nå Folkhälsomålen skall arbetas 
fram, Fortsatt arbete med att förbereda en kommande 
Gruvnäring i Riddarhyttan finns på agendan, 
Fördjupat arbete med att förstärka kommunens 
kulturprofil är en viktig fråga, Försök med en 
ungdomsdialog planeras, mm mm

Förutom allt detta kommer hösten givetvis också att 
innehålla ett budgetarbete för att fastställa Budget 2013 
vid novemberfullmäktigemötet.

Varm sensommarhälsning! 
Skinnskatteberg den 14 augusti 2012

Lars Andersson (s) 
Kommunstyrelsens Ordförande 
Skinnskatteberg

Sedan sist... Det händer på biblioteket! 
i september

Teater
Söndag 30 september kl 14  
”Lill-Zlatan och morbror raring” med 4e 
teatern 
Teatern bygger på en bok av Pija Linden-
baum (finns att låna på biblioteket)
Målgrupp 5-8 år. Ca 45 min
Biljetter säljs på biblioteket eller bokas på 
tel: 070-3073638. Biljettpris: vuxna 40 kr, 
barn 20 kr. Maxpris/familj 100 kr. 
Spelas i Kulturhuset Korpen
Arrangeras tillsammans med Skinnskatte-
bergs teaterförening 

Utställning
Mirka Kettunen - teckningar med 
sagotema
Utställningen pågår 4 september - 11 oktober
Vernissage kl 17 den 4 september
Mirka är uppvuxen i Skinnskatteberg, 
flyttade sedan till Jordanien och Tjeckien.  
Han har bland annat studerat film i Prag och 
arbetar numera på SVT.

Sagostund
Tisdag 18/4
Sagostund på Stacken 
kl 11:00 0-2 år och 13.30 3-5 år 

Våra ordinarie öppettider:
Måndag 10:00-17:00
Tisdag  12:00-19:00
Onsdag 12:00-19:00
Torsdag 12:00-19:00
Fredag  10:00-15:00

Välkommen in! 
Tel: 0222-451 38
www.skinnskatteberg.se/bibliotek
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Stacken Familjecentral
Familjecentralen är en mötesplats för föräldrar och 
barn, 0–6 år. Här kan barnen leka, sjunga och måla, 
och föräldrar ges möjlighet att träffa andra små-
barnsföräld-rar. Kaffe, te och mjölk till barnen finns 
att köpa till självkostnadspris. I övrigt får du ta med 
det som passar till dig och ditt barn.

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

SAGOSTUND med Isabelle 
tisdag den 18 september 
11.00 0ch 13.30

Vi bakar bröd tillsammans med barnen 
tisdag den 25 september 
torsdag den 27 september

VÄLKOMMEN!

Var med i biogasjakten du också!
Skinnskatteberg är en av de bästa kommunerna 
i Västmanland på att sortera ut matavfall på rätt 
sätt. Tack vare det kan matavfallet komma till 
nytta. Det blir både miljövänligt fordonsbränsle 
och biogödsel till lantbruket. 

Sortera ditt matavfall och var med i biogasjakten!
Här får du några tips för din sortering.

Matavfall i påsen
Det är bara matrester,  vissna blommor och hushållspapper 
som får läggas i den bruna papperspåsen.

Låt påsen stå i påsställningen
Använd påsställningen som du fått. Ställningen hjälper 
till så att avfallet blir ventilerat. 

Vik ihop påsen ordentligt
Fyll bara påsen till tre fjärdedelar och vik ihop den 
ordentligt innan du lägger den försiktigt i sopkärlet. 

Nya påsar
Använd de speciella papperspåsar som kommunen delar 
ut. Påsarna finns på kommunkontoret, biblioteket, ICA, 
COOP Konsum i Skinnskatteberg, Handlarn i Riddarhyt-
tan, bensinstationen i Bernshammar, Barnstugan i Färna 
samt Galleri Astley i Uttersberg.

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

SKINNSKATTEBERGS
FÖRETAGSNÄTVERK
NÄSTA SAMMANKOMST
26 september 2012, kl. 07.30- 09.00
Tre Kolare - Skinnskatteberg

Kaffe och smörgås
finns på plats

TEMA
Christer Stenström presenterar Enterprise Europe Network
”Doing business all over the world”.
Arne Hjorth, sektorschef & stadsarkitekt berättar om sina
verksamheter, planer och erfarenheter.
Naturligtvis finns det även utrymme för senaste nytt och frågor.

ANMÄLAN: info@farnashjarta.se

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

Känner ni till en företagare? Tveka inte att bjuda in henne eller
honom till vårt möte!
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Om Skinnskattebergs vatten

Som de flesta märkt eller hört talas om, har vår vattendistribution under som-
maren drabbats av stora problem. Två, sinsemellan oberoende, omfattande 
vattenläckor har hos många väckt den högst berättigade frågan om huruvida 
vårt ledningsnät håller måttet, om det är misskött och så hopplöst nergånget 
att det nu brister i fogarna.

Svaret är att så definitivt inte är fallet. Vårt rörnät har brister. Men det hand-
lar i mycket liten grad om vattenledningarna. Det är helt enkelt så att vår 
gamla vattentäkt i Riddarhyttan med tiden tjänat ut. Den klarar numera inte 
belastningen från Skinnskatteberg utan att ta med sig föroreningar av järn och 
mangan.

Även vissa delar av avloppsnätet har blivit föråldrat och moget för förnyelse. 
Vi planerar därför att under de kommande åren systematiskt byta och kom-
plettera  avloppledningarna över stora delar av främst Skinnskatteberg och 
Riddarhyttan. De första arbetena kommer att genomföras redan under hösten. 
Samtidigt görs översyn och utbyte på vattennätets mer slitageutsatta delar.

Under november och december startar vi äntligen det nya vattenverket i 
Färna! Det kommer att försörja Färna och Skinnskatteberg med dricksvatten, 
samt vara reservvattentäkt för Riddarhyttan.

Den iochförsig helt ofarliga, men i högsta grad osmakliga och naturligtvis helt 
oacceptabla bruna sörja som vi stundom haft den tvivelaktiga äran att tvingas 
leverera skall med denna trettiomiljonersinvestering vara en saga blott. I 
Skinnskatteberg efter en kortare tids renspolning. I Riddarhyttan kan det ta 
något längre tid.

Med den betydligt mindre belastning som det innebär när den gamla vatten-
täkten normalt enbart behöver försörja Riddarhyttan skall föroreningarna upp-
höra. Och gör de mot alla odds inte det finns alternativa lösningar (ledningen 
till Skinnskatteberg finns ju kvar och vatten kan som alla vet rinna åt mer än 
ett håll...).

Jag måste säga att jag skarpt beundrar medborgarnas tålamod med det vattene-
lände många har tvingats genomlida. På många andra håll hade vi kommunal-
tjänare, eskorterade av kravallutrustade poliser, tvingats forcera barrikader och 
uppretade folkmassor för att ta oss till jobbet. Men i Bergslagen intresserar 
man sig istället för problemet, försöker förstå vad det är som händer, skäller 
på dem det skall skällas på, hjälper till med det man kan, och så är det bra 
med det.

Nog har vi ansvariga fått höra ett och annat om både hur vi sköter vårt arbete 
och var det brunfärgade vattnet bryskt borde placeras. Men det måste man 
förstå, och för oss som arbetat med att finna en lösning har nog kommunmed-
borgarnas uppriktiga intresse och seriösa bekymmer varit den stora sporren.

Jag vill uppriktigt tacka alla tålmodiga för att ni finns. Vi är en liten kommun  
med förhållandevis små resurser. Men också, i goda stunder, raka rör, korta  
beslutsvägar och glatt humör.

Vi återkommer med inbjudan till invigningen! Där blir med säkerhet såväl 
flaggspel, ballonger, fagra tal och blågula band som vackert väder och gott 
vatten.

Arne Hjorth
Chef för sektor Teknik och service, Skinnskattebergs kommun

Snart ett minne blott

Nya vattenledningar

En ny byggarbetsdag vid vattenverket i Färna
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I N F O R M A T Ö R E N S  S P A L T

Jag hoppas att din sommar varit lika bra som 
min, trots mycket regn. Nu har höstens verk-
samheter rullat igång och vi har en härlig höst 
framför oss. Sommarens rikliga regn har fyllt 
våra skogar med diverse läckerheter som vi 
alla borde passa på att njuta av under hösten.

Ny vattenledning
En ny vattenledning håller på att byggas och i 
framtiden kommer tätorterna Skinnskatteberg 
och Färna att matas med vatten från en helt ny 
vattentäkt i Färna. Dricksvattnet kommer att 
bli bättre och vattenförsörjningen kommer att 
vara mer driftsäkert. Den nya vattenledningen 
planeras att vara klar i slutet av 2012.
 

Förbättrade resultat
På Klockarbergsskolan i Skinnskatteberg har 
man mätt de bästa meritvärdena på många år. 
Arbetet med fokus på att utveckla pedagogi-
ken och att hitta nya arbetssätt har burit frukt. 
Inför hösten kommer alla högstadieelever att få 
varsin dator som ett nytt pedagogiskt verktyg 
och användandet av ett nytt IT-stöd, Infomen-
tor, startar för att underlätta kommunikationen 
mellan hem och skola.

Ny förskola
Den nya kommunala förskolan Solgården har 
öppnats. Solgården är en kombination av de 
tidigare förskolorna Solrosen och Nyckelpigan. 
Förskolan Solgården ligger i de nyrenoverade 
lokalerna på Östra Ringvägen 25, där fritids 
och förskolan Nyckelpigan tidigare fanns. 
Föräldrar och barn var och besökte lokalerna 
under öppet hus den 9 augusti.  
 
Den nya förskolan har fyra avdelningar: 
Fröet (1–2 åringar), tel. 0222–45172
Nyckelpigan (3 åringar), tel:  0222–45064 
Rosen (4 åringar), tel. 0222–45175 
Solen (5 åringar), tel. 0222–45016. 

Med vänliga hälsningar
Marco Helmisaari, informatör

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

Sommarkryss 2012
Vinnare av ”Sommarkrysset 2012” och biljet-
ter till Körstämmans Ängskonsert blev Ulla 
Nilsson från Skinnskatteberg. Vi hoppas att 
upplevelsen var fantastisk.

Rallyfest i Skinnskatteberg
Mellan den 18 - 21 juli pågick Midnattssols-
rallyt och sträckan Bockhammar - Skinnskat-
teberg kördes den 19 juli. Efter målgång 
intervjuades förarna vid Stationshuset i 
Skinnskatteberg. En stor skara publik var och 
såg de historiska rallybilarna och stämningen 
var på topp, denna soliga dag i centrala 
Skinnskatteberg.
 

Det här vill du inte missa!
Den 10 november kommer den finlands-
svenske komikern André Wickström, känd 
från bla ’Parlamentet’, att uppträda på kul-
turhuset Korpen med sin show på svenska 
”Alla talar svenska / Kaikki puhuvat suomea”. 
En show om skillnaderna mellan Finland och 
Sverige och iakttagelser kring vardagliga 
företeelser. Biljetter till showen kommer att 
släppas under hösten.  

Hälsningar från kommunens f.d. infor-
matör och samordnare Jenni Tahkokorpi
”Jag har slutat arbeta för kommunen och 
flyttat till Finland av familjeskäl. Med tårar 
i ögonen lämnade jag i början av augusti 
denna vackra kommun och min mycket in-
tressanta tjänst som tvåspråkig informatör 
och samordnare (finskt förvaltningsområde). 
Jag är ändå glad för att kommunen har fått 
Marco Helmisaari för att jobba vidare med de 
frågor som sysselsatt mig under det senaste 
året. Tack för att ni har orkat läsa min spalt, 
och ha det så bra! Mvh, Jenni”
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Med vänliga hälsningar / Ystävällisin terveisin
Jenni Tahkokorpi, tvåspråkig informatör, kaksikielinen tiedottaja
Skinnskattebergs kommun, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

puh. 0222 450 44, jenni.tahkokorpi@skinnskatteberg.se

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

Kunnan uusi päiväkoti (yhdistelmä entisis-
tä päiväkodeista Solrosen ja Nyckelpigan), on 
otettu käyttöön. Sen nimi on Solgården, ja 
se sijaitsee osoitteessa Östra Ringvägen 25. 
Entisen vapaa-ajankodin sekä Nyckelpigan-
päiväkodin remontoituihin tiloihin pääsivät 
ensiksi tutustumaan lapset vanhempineen 9.8. 
pidetyssä tilaisuudessa. Uudessa päiväkodissa 
on neljä osastoa: Fröet (1–2-vuotiaille lapsille), 
puh. 0222–45172; Nyckelpigan (3-vuotiaille), 
puh: 0222–45064; Rosen (4-vuotiaille), puh. 
0222–45175 sekä Solen (5-vuotiaille), puh. 
0222–45016. 

Olemme saaneet uuden vastaanottovir-
kailijan kunnantalolle. Hänen nimensä on 
Christine Löfgren. Hänet palkattiin kuntaa pit-
kään palvelleen Majken Sundqvistin tilalle, joka 
on jäänyt kesällä eläkkeelle. Christine palvelee 
kuntalaisia iloisella ja nuorekkaalla asenteella. 
Hän on aiemmin työskennellyt hotellialalla.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kesäkuussa ohje-
säännöt siitä, miten paikalliset yritykset, 
yhdistykset ja yksityishenkilöt voivat 
hakea rahallista tukea hankkeisiin, joiden 
avulla edistetään suomen kielen ja kult-
tuurin säilymistä ja kehittämistä kunnas-
samme. Tämä niin sanottu projektituki mak-
setaan siitä valtiontuesta, joka on tarkoitettu 
suomen kielen ja kulttuurin hyväksi tehtävää 
työtä varten kunnassamme. Lisätietoja tuen 
myöntämisperusteista ja hakemisesta saa nu-
merosta 0222–45044 ja kunnan kotisivuilta.

Kuntaamme ollaan laatimassa toiminta-
suunnitelmaa siitä, miten kunnan jatkossa 
tulisi työskennellä kansallisten vähemmis-
töjen ja vähemmistökielten hyväksi. Koska 
kuntamme kuuluu suomen kielen hallintoaluee-
seen, asiakirjan painopiste on ruotsinsuomalai-
sen kulttuurin ja suomen kielen edistämisessä. 
Toimintasuunnitelma on tarkoitettu ohjeistuk-
seksi ja tietolähteeksi kunnan virkamiehille ja 
poliitikoille. Siinä määritellään tavoitteet esi-
merkiksi suomen-/kaksikielisen esikoulutoimin-
nan ja vanhustenhuollon osalta.

Kirjastossa on nykyään hyvä valikoima 
suomenkielistä kirjallisuutta niin aikuisil-

le kuin lapsillekin. Siellä on myös joitakin 
suomalaisia DVD-elokuvia, lehtiä ja ääni-
kirjoja. Hankinnat on toteutettu valtiolta saa-
dun tuen avulla. Mikäli sinulla on ideoita siitä, 
mitä suomenkielistä materiaalia kirjastoon vielä 
voisi hankkia, ole yhteydessä kirjastonhoitaja 
Ingegerd Anderssoniin, puh. 0222–45184 tai 
45138.

Ennakkomainontana kerrottakoon, että suo-
menruotsalainen kuuluisa koomikko André 
Wickström esiintyy ruotsiksi Kulttuurita-
lo Korpenilla la 10.11. klo: 15.00. Hänen 
shownsa kertoo mm. Ruotsin ja Suomen 
välisistä eroista humoristiseen sävyyn. 
Seuraa ilmoittelua myöhemmin syksyllä ja han-
ki lippusi ajoissa. Tätä ei kannata ohittaa!

Myös Suomen itsenäisyyspäivää tullaan 
juhlistamaan Korpenilla. Torstai-iltana 6.12. 
Korpenilla katsotaan yhdessä linnanjuhlia suo-
rana TV-lähetyksenä Internetin välityksellä ja 
siinä samalla syödään jotain hyvää. Tapahtuma 
on ilmainen ja avoin kaikille. Merkkaa tämäkin 
jo kalenteriisi, äläkä jää yksin TV:tä tuijotta-
maan kotiisi :) Samalla viikolla juhlallisuudet 
jatkuvat suomalaisten sävelien muodossa huip-
pumuusikoiden esiintyessä Korpenilla klassisen 
musiikin konsertissa. Tämäkin on ilmaistapah-
tuma kuntalaisillemme!

Tämä tiedottajan palsta on viimeinen, 
jonka laadin. Kun luet tätä, olen jo muutta-
nut perheeni kanssa Suomeen. Kulunut vuosi 
Skinnskattebergin kauniissa kunnassa on ollut 
ikimuistoinen ja hyvä monella tapaa. Jään 
kaipaamaan monta ruotsinsuomalaista kunnas-
samme. Olette ajatuksissani myös Suomessa 
asuessani, ja tulen sieltä käsin seuraamaan, 
miten kunta jatkossa hoitaa suomen kielen 
hallintoalueeseen ja kansallisiin vähemmistöi-
hin liittyviä asioita. Koordinoijan työtäni jatkaa 
tiedottaja Marco Helmisaari (ks. yhteystiedot 
viereiseltä sivulta).

Kaikkea hyvää teille ja kiitos, että olette jaksa-
neet lukea palstaani. Pitäkää ääntä kielellisistä 
ja kulttuurillisista oikeuksistanne myös jatkossa 
sekä olkaa ylpeitä ruotsinsuomalaisuudestanne 
ja suomen kielen taidostanne!
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E N  A V  O S S  P Å  K O M M U N E N

Namn: Christine Löfgren

Titel: Receptionist på kommunkontoret

Du är ny här hos oss, vad jobbar du med?  
Allmänna kontorsuppgifter.

Beskriv din normala arbetsdag: 
Min arbetsdag börjar med att jag kommer till jobbet ca 
07.30 och ser till att allt är i ordning för dagens aktivi-
teter. Har jag allt jag behöver, vet jag vilka bilar som 
ska ut och vilka sammanträdesrum som ska användas? 
Jag öppnar kl.08.00 och så väntar jag in posten. Jag 
försöker finnas till hands och lösa eventuella frågor/ 
ärenden som kommer från såväl kommuninvånare som 
medarbetare. På eftermiddagen ser jag till att all post 
är i ordning till dess att posten kommer och hämtar. 
Det är en del detektivarbete så här i början, eftersom 
jag inte riktigt vet var alla personer i organisationen 
hör hemma eller vad de arbetar med. Det är att göra 

hela dagarna, såväl stort som smått. Klockan 16.00 stänger vi kontoret för besökare och då snyg-
gar jag till så att det är prydligt och start-klart till nästa dag. 

Vad är det bästa med ditt jobb: Just det att få vara detektiv ibland och försöka hjälpa människor 
på bästa och snabbaste sätt.

Vad är det värsta: Just nu är det värsta att jag inte riktigt vet vem i organisationen som gör vad, 
så det tar lite tid för mig att hjälpa till och leda frågor rätt men det löser sig med tiden.

Vill du säga något speciellt till våra läsare? Ni är alla varmt välkomna eller komma in till mig 
på kontoret, ringa eller mejla om det är något ni undrar över eller om det är någonting ni tror att 
jag kan hjälpa till med.

Å R E N  S O M  G Å T T
En intervju med Majken Sundqvist, receptionist, som slutar hos oss i augusti 

HUR MÅNGA ÅR HAR DU ARBETAT FÖR KOMMUNEN?
Jag har jobbat här i 36 år. Började på halvtid, då sköt-
te jag lägenhetsuthyrning och lön för lokalvårdare och 
vaktmästare. Från 1978 blev det heltid - då fick jag vakt-
mästeri också. Från 1987 har jag varit i receptionen. Jag 
skötte telefonväxeln till 2006 då den flyttades till Fager-
sta kommun. Då fick jag registrering av kommunens in-
kommande fakturor tills nu i maj 2012.

HUR KÄNNS DET ATT SLUTA ARBETA? Efter alla 
dessa år känns det bra. Jag känner att jag har gjort mitt 
färdigt. Det passar så bra nu eftersom det möbleras om 
lite  i arbetsuppgifterna. 

VAD VILL DU HÄLSA VÅRA LÄSARE, INVÅNARE & 
MEDARBETARE?
Det har varit en intressant och givande tid, har fått träffa 
olika människor som kommit och gått. Jag får tacka alla 

medarbetare för gott samarbete.

DU GÅR I FÖRTID, VAD HAR DU FÖR PLANER? Att jag slutar i förtid är att jag skall flytta till en 
annan kommun, nämligen Örebro. Är lite trött och sliten och vill orka vara med min man som är något 
äldre. När man kommer upp i min ålder vet man ej hur länge man får ha varann i god vigör.

VAD HAR VARIT DEN STÖRSTA HÖJDPUNKTEN UNDER DIN TID HOS OSS? Största höjdpunk-
ten var 1993 när kommunen byggde ut kommunhuset så att det blev en större och ljusare reception.
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Artikelserie om entreprenörer i Skinnskattebergs kommun

Vill du också berätta om din verksamhet och om hur det är att verka i Skinnskatteberg? Kontakta redaktionen

Färnas Hjärta Bed & Breakfast och konferens

Hur länge har ni funnits? Vi öppnade vårt B&B januari 2010

Vad har ni för affärsidé? Att vara utgångspunkten för upplevelser. 
Vi erbjuder lugnt boende och spännande upplevelser för turister 
från hela världen och konferensgäster från Sverige och Neder-
länderna. Dessutom jobbar vi som näringslivscoacher, vi hjälper 
nederländska organisationer att utveckla företagsstrategi och kon-
kreta mål. Syftet är att göra detsamma med svenska organisationer.  

Hur kom ni på den här affärsidén? Turism i Sverige, men speciellt 
i Västmanland och Bergslagen har stor potential med naturen, 
kulturen och spännande aktiviteter året runt. En fördel är att det 
finns flygplatser i närheten. Våra internationella erfarenheter i 
kombination med vårt gäst- och kundfokus ligger bakom över-
tygelsen att vi kan bygga ett lönsamt företag. Området och vårt 
utländska inslag gör det spännande att komma hit. Hittills har vi 
haft gäster från bl.a. Storbritannien, Mocambique, Chile, Ryssland, 
Frankrike och naturligtvis Nederländerna och Sverige, totalt 21 
nationaliteter. 

Vad kan ni erbjuda? Färnas Hjärta har sex ljusa och fräscha rum. 
Minsta rummet mäter 24m2 och det största 75m2.  Det finns en 
lägenhet som är perfekt för små grupper såsom fiskare, cyklister 
eller jägare. Dessutom har vi ett modernt konferensrum för maxi-
malt 18 personer.  Vi har öppet året runt. 

Hur är det att bo och verka i Skinnskattebergs kommun?  
Det är roligt och samtidigt utmanande. Naturen, bra kontakter 
med kollegor, entreprenörer och kommunen, och framför allt 
känslan att ”vi är hemma” gör att vi trivs. Utmanande för att det 
finns många stora frågor omkring kommunens framtid.  

Vad är på gång just nu? Vi är ett av hundra företag i Sverige som 
hjälper till att bygga ett nytt kvalitets- och hållbarhetssystem inom 
turism i Sverige. Det känns spännande med hemligt besök, rådgiv-
ning från Skotska konsulter och gästbedömningar. Vi har börjat 
med guidade fisketurer. Båt, spön, allt finns på plats. 

Vilka är ni som arbetar i företaget? Vi, Joyce Goes och Marnix 
Bijl äger Färnas Hjärta tillsammans. I april 2009 flyttade vi från 
Nederländerna till det vackra Färna. 

Hur kommer man i kontakt med er? Besök oss gärna på www.
farnashjarta.se, Facebook och Tripadvisor. På hemsidan finns 
information om vad som är på gång och aktuella erbjudanden. 
Tveka inte att ringa 073-0961 404 eller 076-2625 387. 

Herrlin i Färna AB
Hur länge har ni funnits? I drygt 2 år.

Vilka arbetar i företaget? Katrin och Sten Herrlin.

Vad har ni för affärsidé? Katrin är kroppsterapeut - dipl. 
akupressör och vägledare. Sten är konsult inom försäljning.

Hur kom ni på den här affärsidén?  
Katrin har varit kroppsterapeut med enskild firma sedan 
1996. I och med flytten från Stockholm till Färna sommaren 
2010 blev också Sten egen företagare, Vi bildade ett aktiebo-
lag, men med varsin inriktning.

Vad kan ni erbjuda?  
Sten är konsult inom försäljning. Katrin erbjuder friskvård i 
form av behandlingar och vägledning. Behandlingarna är en 
form av akupressur - akupressbehandling. Med ett vibre-
rande tryck med handflatan masseras akupunkturpunkter 
på kroppen medan klienten oftast ligger ner på rygg skönt 
inbäddad på en bänk. Man kan även sittandes få behandling 
om det är svårt för klienten att lägga sig ner. Klienten behål-
ler sina kläder på hela tiden. Ex. på tillstånd som behandlas: 
smärta i huvud, nacke, axlar rygg, leder. Även stress, oro 
och nedstämdhet. En mycket lugnande, kärleksfull och 
mjuk behandlingsform. Förebyggande och behandlande när 
problem redan uppstått.

Hur är det att 
verka i Skinn-
skattebergs 
kommun?  
Att bo här är 
mycket bra. 
Trevliga män-
niskor och 
vacker miljö. 
Att verka här 
är inte lika 
lätt. Det tar tid 
att bygga upp 
ett nytt kon-
taktnät, men 
glädjande är 

 
ändå att klienter faktiskt hittat hit till mottagningen i Färna 
t.o.m. ända från Västerås.

Vad är på gång, aktuellt just nu? 
Under hösten är det tänkt att Katrin ska ge 25-minuters 
behandlingar till grupper om max. 6 personer inkl. fika, 
bastu, gym m.m. Tjejträffar e.dyl. alltså. Det är bara att ringa 
eller skicka e-post om frågor och förslag. Givetvis ges även 
sedvanliga enskilda behandlingar på mottagningen och via 
hembesök. När hembesök görs ligger klienten i sin säng.

Hur kan man komma i kontakt med er? 
Hemsida: www.herrlinifarna.se (Alla kontaktuppgifter finns 
på hemsidan.) E-post: katrin.herrlin@gmail.com 
Tel. till Katrin: 0708-83 09 14

Katrin Herrlin
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Valitut palat suomeksi

(kort sammanfattning på finska)

Invigning av cykel och ridled 
13 km sträckan Uttersberg-Karmansbo-Kejsartorpet
Invigningstal av Kommunalråd Lars Andersson Lörda-
gen den 15 september kl. 14.00 (vid Galleri Astley)

Turistföreningen Kulturbyggd i Samverkan har efter flera 
års planerande nu genom Leader Bergslagen och Skinn-
skattebergs kommun erhållit medel till att iordningställa 

den f.d. banvallen mellan Uttersberg och Köpings kommun-
gräns. Vi ser fram emot att cyklister, vandrare och även ryttare 
kan njuta av den vackra bergslagsnaturen och besöka de histo-
riska och kulturella sevärdheter som finns utefter leden.

Päätös linja-autoyhteydestä, linjanumero 880 
Liikennevaliokunnan päätös linjanumerosta 880, joka on kulkenut Skinnskattebergin ja Västeråsin välillä, 
on tullut. Maakäräjä ei ole valmis investoimaan linja-auton tulevaisuuteen vaikka Skinnskattebergin kunta 
on valmis kustantamaan suuren osan linjan kuluista. Kunnan johtovaliokunta keskuteli asiasta 14. elokuuta 
ja ovat yhteysymmärryksessä siittä että he vielä pyrkivät työskentelemään asian puolesta.

Ongelmia kunnalisen veden jakelun kanssa 
Kesän aikana on ollut ongelmia juomaveden jakelun kanssa. Kaksi suurempaa vuotoa tapahtui heinäkuus-
sa ja toisen vuodon jälkeen vesi värjääntyi väliaikaisesti ruskeaksi mangaanista ja raudasta. Värjääntynyt 
vesi oli täysin vaaratonta ja puhdisui vedenvaihdon avulla. 

Marras- ja joulukuun aikana otetaan Färnassa käyttön uusi vesilaitos. Uusi vesilaitos tulee toimittaa Färnan 
ja Skinnskattebergin juomavedet sekä toimia Riddarhyttanin varavesilähteenä. Palaamme kutsulla vesilai-
toksen avajaisiin.

Uusi vastaanottovir kailija kunnantalolla  
Christine Löfgren palkattiin kuntaa pit kään palvelleen Majken Sundqvistin tilalle, joka on jäänyt kesällä 
eläkkeelle. Christine palvelee kuntalaisia iloisella ja nuorekkaalla asenteella kunnantalon vastaanotossa.

Klockarbergin koulussa parannetut tulokset
Klockarbergin koulu on monen vuoden aikana keskittynyt kehittämään uusia opetus- ja työmenetlmiä ja 
työ on kantanut hedelmää, ansioarvot ovat parhaimmat moneen vuoteen. Uutena pedagogisena työkaluna 
saavat kaikki yläasteen oppilaat oman tietokoneen ja uutta Infomentor IT-tukea aletaan käyttää, IT-tuki 
tulee parantamaan mm kodin ja koulun välistä viestintää. 
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Socialdemokraterna
Vår målsättning är att bibehålla Skinnskatteberg 

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

berg ska bli en tillväxtkommun

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

Du är välkommen att höra av dig.

Vi svarar på dina frågor:

Tony Bölja: 0222-109 04, 073-0761043,  
mail t.c.b@telia.com
Lars Andersson: 0222-132 13, 076-7857924,  
mail lars.andersson@riddarhyttan.nu
Stig Johansson: 0222-321 27, 070-5781396,  
mail stig.johan42@telia.com
Tommy Sunvisson: 0222-415 13, 070-
2483140, mail tommysun@hotmail.com

Välkommen att träffa dina lokala  
socialdemokratiska politiker. Vi finns 
vid Coop Konsum, Skinnskatteberg.
Lördagen den 15 september mellan  

kl. 10:00 - 14:00

- - - - -

Socialdemokraterna inbjuder alla nya 
medlemmar till en informationsträff 
vid hyresgästföreningens lokal vid 

Centralvägen, Skinnskatteberg.
Onsdagen den 26 september kl. 18:30

Välkomna!

Socialdemokraterna  
Skinnskattebergs Arbetarkommun

 

 
 
 

Tillsammans kan vi 
skapa ett bättre 
Skinnskatteberg! 

 

 

Om demokratin ska leva, måste 

många delta och ta ansvar. Gör 

slag i saken och hör av Dig! 

 

VÄLKOMMEN TILL 
VÅRT MÅNADSMÖTE! 

 

 

Den 16/9 kl. 17.00 
i Laggarbo. 

 

 

Är du intresserad av 

- ekonomi och övergripande frågor, 
prata gärna med Carina och Vanja 

- skolfrågor med Helene och Ewa 
- tekniska frågor med Patrik 
- vård- och omsorg med Kristina 
- miljö med Angelique och Eva 
 

 

Kontakta gärna någon av oss 
 

carina.sandor@folkpartiet.se 
janne.lejon@telia.com eller 
vanja.leneklint@tele2.se 

 
www.folkpartiet.se/skinnskatteberg 
www.alliansforskinnskatteberg.se 

www.carinasandor.se/blogg 
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Miljöpartiet de gröna i Skinnskatteberg

 Vi arbetar för ett  
LÅNGsiktigt  

människovänligt  
samhälle!

 

Välkommen till oss! 

Sheila Imamovic Skog  
sheila.imamovic@skinnskatteberg.se

Barbro Iliou                
barbro.iliou@skinnskatteberg.se

Karin Lindström          
karin.lindstrom@skinnskatteberg.se

Lill Karlsen                 
lill.karlsen@telia.com     

MEDICINSK FOTVÅRD 

-  Remisser gäller  -

FOTORTOPEDI, behandling av
fotens leder och 4 valv.

Exam.- KIROPRAKTOR – behandling,
NAPRAPATISK, modern terapi,

ARTIKULERINGSMASSAGE, för
ledsmörjning och cirkulation  mm. 

AKUPRESSURE terapi.

 Jag är utbildad under 4.5 år av
Olle Bergh, Dr. of Ortopedisk medicin,

Erkänd som expert av både
WHO och USA. Legitimerad i Sverige.

Välkommen till
TOINIS FYSIOTERAPI

Centralvägen 4c Skinnskatteberg
Tidsbest. Tel. 070 448 28 77

CIRKLAR I RIDDARHYTTAN
Riddarhyttans hembygds- och intresseförening har 
hyrt källaren i allaktivitetshuset. Vi skall där ordna 
upp våra nedpackade föremål från kopparverket 
samt bygga upp en modelljärnväg med industrier 
och bebyggelse från gamla tider i Riddarhyttan. 
Vi samlas i källaren och bestämmer tider och 
gruppindelning.

Tisdagen den 11 sept kl. 18.00

Välkommen med din anmälan och eventuella 
frågor till:

Ulla Fredriksson 133 30 
Karl-Åke Nordebring 070-2375809 
Nils-Erik Wikström 070-325 0877

Handarbeten, hembakt mm. 
Kaffeservering och lotterier.

Varmt välkomna önskar  
Bysala Hembygdsförening

Auktion i Bysala Hembygdsgård 
22/9 kl 19.00

MARKISER!

Dags att kolla dina solskydd 

Säljer även persienner, rullgardiner, rolliner 
Utför även tygbyten av markiser.

Skinnskattebergs solskydd
Hagstuvägen 12

0222 - 100 90, 070 - 621 87 65

När solen skiner som mest  
är markisen som bäst!
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  Svenska kyrkans kalendarium September 2012                                    
  Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling           

 
 
Sö 2/9 kl.11.00        Gudstjänst i Skinnskattebergs kyrka.  
                       Marie Blommé. Kyrkkaffe. 
Sö 9/9 kl.11.00        Högmässa i Skinnskattebergs kyrka.  
                       Marie Blommé. Kyrkkaffe. 
Må 10/9 kl.14.00        Heds kyrkliga syförening träffas i Hedgården. 
To  13/9 kl.10.30        Andakt på Klockarbergsgården i Skinnskatteberg.  
                       Marie Blommé. 
Sö 16/9 kl.11.00        Mässa i september, i Skinnskattebergs kyrka.  
                       Heléne Leijon. Kyrkkaffe. 
Ti 18/9 kl. 12-14       Heds kyrkl.syförening ordnar med sopplunch i Hedgården. 
To 20/9 kl.14.00        Andakt på Hemgården. Marie Blommé. 
To 20/9 kl.18.00        Keskutelu ilta. Finsk samtalskväll i S:t Davidsgården. 
                       Seppo Leppänen. 
Sö 23/9 kl.11.00 Mässa vid en gräns, i Skinnskattebergs kyrka. Hans Eric Johansson. 
   Kyrkkaffe. Glädjekören. 
Sö 23/9 kl.18.00 Vi och vår kyrka.  Heds kyrka. Hans Eric Johansson, kaffe.  
Må 24/9 kl.14.00        Heds kyrkliga syförening träffas i Hedgården.               
On 26/9 kl.13.00 Korsdrag i S:t Davidsgården. Bilder från rundresa i Kambodja. Hans Nilsson. 
Sö  30/9 kl.11.00 Mikaeli mässa som förr, 1942 års ordning, i Gunnilbo kyrka.  
   Hans Eric Johansson och Mari Jansson. Efteråt trudilutter på kyrkbacken. 
Sö 30/9 kl.14.00 ”Vår finska gudstjänst” i Skinnskattebergs kyrka. 
..…….…………………………………………………………………………………………………………  
        

  
 
 
 

 
              

 

        
 

       

     

 

 

 

 
 

 

 

             

                                                 
 

 

 

 

             

                      

 

Skinnskatteberg med Hed  

och Gunnilbo församling 

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

       Månadens psalm  875 

 
1 När sorgen känns tung i mitt sinne  
och vägarna vilsna att gå 
när djupaste tvivel förmörkar 
de stjärnor jag gärna vill nå. 
Då knäpper jag mina händer   
till bön i min Faders hus 
det skänker mig ro till besinning 
skänker mig glädje och ljus. 
 
2 När ondskan som vådelden flammar 
och sprids som ett ogräs och gror 
vill kväva den flämtande låga 
av tro som alltjämt i mig bor. 
Då knäpper jag mina händer 
till bön i min Faders hus 
det skänker mig ro och försoning 
skänker mig glädje och ljus. 

Vill Du fira gudstjänst vid något 
särskilt tillfälle? 
Då kan vi hjälpa till! 
Samla ihop några som Du tror  
vill vara med och hör av dig till 
vår församling!  
 

 

3 Men även när vägen jag vandrar 
bär hoppets och lyckans sigill 
jag bugar mig ödmjukt för livet 
och tackar för att jag finns till. 
Då knäpper jag mina händer 
till bön i min Faders hus 
det skänker mig ro och förtröstan 
skänker mig glädje och ljus.  

Dropp in för dop och vigsel 

i Skinnskatteberg 13 okt. kl 14-17 

    Soppluncher i Hedgården 
 
Heds kyrkliga syförening serverar 
soppa med bröd, kaffe och kaka till 
självkostnadspris i Hedgården. 
 

Tisdag 18 september  kl 12-14 
Tisdag 23 oktober       kl 12-14 
Tisdag 13 november   kl 12-14 
              
                 Välkomna ! 
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Iyengaryoga i Skinnskatteberg
 
Lärare: Mikael Bede och Isabelle Andersson Bede

Fredagar, start 7/9  kl. 16-17.30 och 17.30-19,  
7 ggr,  fortsättning

Söndagar, start 9/9  kl. 11-12.30, 7 ggr, nybörjare 

Måndagar kl. 17.30-19, fortsättning (full kurs)

Tisdagar kl. 19.15-20, fortsättning (full kurs)

Info och anmälan: 0221-212  30, 
studieframjandet.se/vastmanland

www.Iyengaryoga.info

Kallar till 
Bostadsmöte den 27 september 2012 kl. 18.00 

för de hyresgäster som bor hos  
privata Hyresvärdarna. 

Välkommen till Centralvägen 5

Kallar till
Bostadsmöte den 11 september 2012 kl. 18.00 

för de hyresgäster som bor i  
kommunens lägenheter. 

Välkommen till Centralvägen 5

Välkommen till Hälsospåret 
vid båthamnen i Nedre Vättern 

Söndag 23 september
Kl 15-17 visar Hälsocenters personal hur du kan utnyttja  
Hälsospåret för att förbättra din hälsa.
Med finns också den s.k. ”Kroppssammansättningssvågen” där du 
kan se dina värden och hur du kan utveckla dem.
Vi bjuder på frukt och hoppas på god uppslutning!

Arr: Skinnskattebergs kommun/Livsstilsgruppen,  
Hälsocenter/Landstinget Västmanland
Välkommen!


