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Aktuellt för Skinnskattebergs kommun 
- Årgång 32 Nr 7, september 2017

Skinnskattebergs kommun  
på Facebook

Information

Evenemang

Läs vad som händer i Skinnskattebergs  
kommun i september  

Besök www.skinnskatteberg.se/kalender/  
för att se alla evenemang. 
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0222:ans redaktion: 
Gabriel Andersson, Redaktör & Malin Friback, kommunikatör 
 
Adress:  0222:an, Box 101 
  739 22 Skinnskatteberg 
tfn:  0222 - 451 39 
  0222 - 450 47 
e-post:   0222@skinnskatteberg.se

Ansvarig utgivare:   Kommunchef Nima Poushin

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

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

Exempel annonspriser exkl. moms  
Nya annonspriser från 1 januari 2017

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

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

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

Nästa manusstopp - den 11 augusti 
Nästa utdelningsdag - den 30 augusti 

Matsedel vecka 35-39
Klockarbergsskolan 
Vecka 35. 28/8-3/9 
Måndag: Pasta med kalkon & ostsås.  
Tisdag: Hemlagad Färslåda sås grönsaker & potatis. 
Onsdag: Fiskgratäng & Hemlagat potatismos. 
Torsdag: Kyckling nuggets dipp sås & ris. 
Fredag: Köttfärsgratäng. (smörgåsgurka) 
Vecka 36. 4/9-10/9 
Måndag: Korv i ugn och potatismos.(tomat ost) 
Tisdag: Köttbullar makaroner & gräddsås. 
Onsdag: Panerad fisk kall sås & potatis. 
Torsdag: Sydamerikansk soppa med lime kokos & 
curry & pannkaka 
Fredag: Chili con carne ris & nacho chips 
Vecka 37. 11/9-17/9 
Måndag: Pytt i panna. 
Tisdag: Järpar gräddsås grönsaker & potatis. 
Onsdag: Ugnsstekt lax pikantsås & potatis. 
Torsdag: Korv stroganoff & ris. 
Fredag: Kyckling filé currysås & ugnstekt potatis.  
Vecka 38. 18/9-24/9 
Måndag: Tex-mex gryta med tacosmak & ris. 
Tisdag: Köttbullar sås grönsaker & potatis. 
Onsdag: Fiskgratäng & potatismos. 
Torsdag: Korv & makaroner. 
Fredag: Kebab med bröd. 
Vecka 39. 25/9-1/10 
Måndag: Potatisbullar/blodpudding & bacon 
Tisdag: Lovdag 
Onsdag: Fiskburgare bröd & potatismos.  
Torsdag: Spaghetti & köttfärssås. 
Fredag: Kalkonschnitzel ugnsstekt potatis & beasås 

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

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

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

Carina Sándor (L)
Kommunalråd

Jag vet att jag upprepar mig, men jag säger det 
igen, sommaren är alldeles för kort. Nu får vi
hoppas på en färgsprakande och fin höst. För en 
idrottsfantast var det i alla fall väldigt  
uppiggande att avsluta semestern framför tv:n 
och friidrotts-VM i London. En bra uppladdning 
inför höstens alla utmaningar.

När många av oss har tagit ledigt, har engage-
rade ungdomar feriearbetat. Glädjande har vi
under sommaren 2017 haft mer än dubbelt så 
många feriearbetande ungdomar inom  
kommunen, jämfört med tidigare år, 50 st.  
Tack för er insats! Vi hoppas att ni har trivts att
jobba för Skinnskattebergs kommun.

Innan sommaren hade kommunstyrelsen en rad 
skolfrågor att hantera. Den största av dem alla
var kritiken och hotet om vitesföreläggande från 
Skolinspektionen. Under hela vintern och
våren arbetade förskolan, fritidshemmet och 
grundskolan med det systematiska
kvalitetsarbetet. Tack vare deras insatser,  
godkände Skolinspektionen Skinnskattebergs
kommun. Nu har rutiner, inflytandefrågor, elev-
hälsa med mera integrerats systematiskt, för att
kommunen på lång sikt ska få en hållbar verk-
samhet med god kvalitet. Tack alla engagerade 
medarbetare!

Förutom Skolinspektionens svar fick kommunen 
även svar från Kollektivtrafikmyndigheten
angående direktbussen mellan Skinnskatteberg 
och Västerås. Frågan har diskuterats i över ett
år. Tyvärr meddelar myndigheten att den inte är 
intresserad av att återuppta busslinjen.
Vi har också fått svar från Trafikverket angående 
kommunens önskemål om att få högre
vintervägklassning på vägarna 233 och U596. 
Tyvärr även ett nej här. Trafikverket ser ingen
anledning till att utöka vinterunderhållet, på 

grund av att det är för få fordon som åker på
vägarna samt att olycksstatistiken inte visar att 
det finns något behov av uppklassificering.

Förutom kommunens budget inför 2018 pågår en 
rad ärenden som ska genomföras den här
hösten. Bland annat har ni säkert sett att nya 
busshållplatser iordningställs längs med
Köpingsvägen. Ett samverkansprojekt mellan 
kommunen och Trafikverket. Detta för att det
ska blir säkrare att gå av och på bussen, inte 
minst under vintertid. Kommunen har också
renoverat för studentboenden på Aspebäcken, 
som vi nu hoppas ska bli uthyrda. Dessutom har
vi strax innan sommaren haft kick-off för före-
tagsbyn, också placerad på Aspebäcken, som
kommunen nu mer aktivt börjat marknadsföra 
för uthyrning av arbetsplatser.

Sommaren är slut, hösten kommer och snart är 
det jul. Bland det sista kommunstyrelsen
fattade beslut om innan sommaren, var att bifalla 
ett medborgarförslag om att sätta upp
julbelysning och dekorationer. Dock blir det inte 
på Trafikverkets stolpar, som förbjuder all form 
av dekoration, med hänvisning till säkerheten. 
Vi kommer i år ha ett försöksår, där vi i
samverkan med näringslivet i centralorten 
försöker hitta möjliga platser, för en ljusare jul.
 
Med vänlig hälsning,
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Information

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

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

Tisdag 5 september
Gemensam salladslunch till  
självkostnadspris 11.30.  
Anmäl dig senast måndag 4 september

Torsdag den 14 september 17:30-20:00
Temakväll med Irene 
”Inifrån styrd eller utifrån styrd”
Hur påverkas jag av vad andra tycker och tänker?
 
Tisdag 19 september 14:00
Sagostund med Isabelle

Kulturriket i Bergslagen

Vi samarbetar för att göra  
Stacken familjecentral möjlig!

Visste du att vi har ett nyhetsbrev för och om det  
lokala näringslivet? 

Är du intresserad av att få ett digitalt nyhetsbrev eller har tips är du välkommen 
att kontakta Therese Kihlander på telefonnummer 0222-450 45,  
eller via mejl på therese.kihlander@skinnskatteberg.se . 

Tidigare brev finner du på vår webbplats:  
www.skinnskatteberg.se/naringsliv/nyhetsbrev 

Avtackningskväll för dig som 
träffat turister i sommar!
Skinnskattebergs kommun bjuder in dig som 
är intresserad, samt företag och föreningar som 
möter turister, till en avtackningskväll den  
4 oktober. Vi vill tacka er samt ta emot feedback 
på hur kommunen jobbar för att främja turismen 
och hur vi kan bli bättre. Hör av dig till Therese 
Kihlander för att få veta mer samt för att anmäla 
dig, företaget eller föreningen. 

Ring henne på 0222-450 45, eller mejla till  
therese.kihlander@skinnskatteberg.se . 
Inbjudan når du inom kort på vår webbplats.  
Sista anmälningsdag är den 27/09.
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Kulturriket i Bergslagen

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

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

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

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

Viktigt Meddelande till allmänheten, VMA

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

Postadress
Postiosoite
Skinnskattebergs kommun 
Box 101 
739 22 Skinnskatteberg 

Besöksadress 
Käyntiosoite 
Kyrkvägen 7

Växel/Vaihde 0222 - 450 00 
Fax/Faksi 0222 - 450 90 
 
Övrig tid är du välkommnen vid tidsbokning med 
respektive personal.  
 
Vid frågor kontakta Skinnskattebergs kommuns 
växel på 0222 - 450 00.  
 
Muina aikoina olette tervetulleita ajanvarauksella 
vastavien henkilökunnan kanssa.

Jos on kysyttävää, ota yhteyttä Skinnsakttebergin 
kunnan vaihteeseen 0222 - 450 00 

Nya öppettider  
kommunhuset
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Värmepumpar &  
Elinstallationer

070-617 48 59 • www.kjellins.se

Hembygdens Kyrka
i Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling

Vi verkar som en grupp utanför de politiska partierna och ställer återigen upp i 
valet till kyrkofullmäktige den 17 september 2017 och ber om DIN röst. 

Vårt program finns i vår broschyr, som vi kommer att dela ut till alla hushåll i vår  
kommun i början av september.

Tack till alla Feriejobbare!
Vi på Skinnskattebergs kommun vill rikta ett stort tack till alla Feriejobbare som 

arbetat hos oss på Skinnskattebergs kommun under sommaren.  
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inbjuder till bostadsmöte måndagen den 3 april kl. 18.00 i 
föreningslokalen Centralvägen 5
Vi vill bland annat ha era synpunkter om boendet. Till mötet är både kommunens och 
privatas hyresgäster välkomna!

Vi bjuder på kaffe och bröd.

Lokalen Centralvägen 5 håller öppet fredagar kl. 10.00-12.00 jämna veckor. Tel. 
0222-413 26

Styrlesen

Inbjuder till bostadsmöte måndag 
den 11 september kl. 18.00 i  

föreningslokalen 
Centralvägen 5.

 
Vi vill bland annat ha era synpunk-
ter om boendet. Till mötet är både 

kommunens och privata hyresgäster 
välkomna! 

Vi bjuder på kaffe och smörgåstårta.
 

Lokalen Centralvägen 5 håller öppet 
måndagar kl. 16-18 jämna veckor.  

Tel. 0222-413 26.
 

Styrelsen

Skinnskatteberg

Bjuder in till... 

Tips/Bingopromenad, onsdagar kl. 18.00
Start vid Främjarstugan i båthamnen.
Tips 10:-, Bingo 5:-
Priser lottas ut bland deltagarna. 
Pågår t.o.m 4/10. 
Nyhet: Extra pris till den som gått flest gånger

Vandring på Ormdalsstigen, 
med Mikael Bede, lördag 2/9
Samling vid Klockarbergsskolan kl. 10.00
för samåkning.
Vandringen är ca 5 km i lugn takt, delvis kuperad 
terräng. Föreningen bjuder på grill vid  
Ormputten. Ta med egen dryck.

Svamputflykt med Ulla Jansson, söndag 10/9
Samling vid Klockarbergsskolan kl. 10.00
Ta med svampkorg och fika.

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

Skinnskatteberg

Vänsterpartiet är ett feministiskt och 
grönt socialistiskt parti. 

Kom med i vår gemenskap och 
påverka politiken i kommunen. 

Bli medlem i dag och kom med oss 
och vrid politiken åt vänster. 
www.vansterpartiet.se 
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     Skinnskatteberg 
PRO – Aktiviteter i september 2017 
Bingo i PRO-Lokalen
kl. 16.00 – 17.30. 6/9, 20/9
 
Bridge i PRO-Lokalen
Kl. 11.00 – 15.00. 6/9, 20/9, 27/9
 
Boule Masbo IP
Kl. 09.00 – 12.00. 6/9, 20/9, 27/9
 
Bowling i Lurbohallen
Kl. 10.00 – 13.00.  7/9, 14/9, 21/9, 28/9
 
Bowlingkväll i Lurbohallen
Fredagen 29/9 kl. 17.00
 
Kvartalsmöte i Hemgården, underhållning av Danzant
Tisdagen 19/9 Kl. 14.00 – 17-00
 
Surströmmingsfest i PRO-Lokalen
Lördagen 2 september kl. 15.00

PRO-Resa till Åland med M/S Birka buss avgår 12 
september Färna kiosken, kl. 13.00, Edithas kl. 13.15, 
Station kl. 13.25

10

Kontakta VafabMiljös kundservice 

Om du har frågor eller vill beställa extra slamtömning 
(budning) kan du kontakta oss:
E-post: kundservice@vafabmiljo.se
Telefonnummer: 020-120 22 20

•	 Mer information om vägstandard, se Transportvägar 
för avfall på www.vafabmiljo.se

•	 Avfallstaxan för slamtömning hittar du på  
www.vafabmiljo.se/hushåll/din-kommun/ 
skinnskatteberg

För dig som har slamtömning

Från den 1 september är det VafabMiljö som ansvarar för tömning av avloppsanläggningar. 
Höstkampanjen körs under perioden vecka 37-48. Tömning sköts av vår entreprenör BS-
sanering. Välkommen att kontakta VafabMiljös Kundservice om du har frågor.

Tfn: 020-120 22 20, www.vafabmiljo.se, www.facebook.com/VafabMiljo

För att allt ska fungera bra är det viktigt att du som fastig-
hetsägare tänker på några saker:
•	 Gör brunnen/tanken lättåtkomlig. Locket får inte vara 

övertäckt eller gömt.
•	 Är brunnen/tanken svår att hitta, märk ut den med till 

exempel en käpp med vimpel.
•	 Se till att brunnen/tanken inte är frusen.
•	 Lösgående djur får inte förekomma inom arbetsområdet.
•	 Slambilen är hög, bred och tung. Se till att inte buskar eller 

grenar begränsar framkomligheten.
•	 Har du ett minireningsverk, se till att instruktioner för 

tömning finns vid din anläggning.

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

VI LEVERERAR SKUGGA!
Markiser, persienner,  

rullgardiner, solskyddsfilm

Skinnskatteberg
Solskydd

Info@ssolskydd.se
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Tillsammans kan vi skapa 
ett bättre Skinnskatteberg! 

 
 

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

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

 
 

VÄLKOMMEN 
 till Liberalernas möte den 

 

27 september, kl. 19.00,                       
på St Davidsgården! 

             

 
 

Kandidera för Liberalerna 
Vill du ställa upp för liberalerna i 2018 års val? Eller 

vet du någon som borde stå på Liberalernas 
valsedlar? I så fall, hör gärna av Dig till Vanja 

Leneklint, 0222-416 72, eller gå in på 
www.liberalerna.se/kandidera  

 

Vi önskar er alla en skön och 
färgsprakande höst! 

 
Kontakta gärna någon av oss 

E-post: carina.sandor@liberalerna.se  
Tel: 0222-451 93 

tobias.jarstorp@gmail.com 
vanja.leneklint@tele2.se 

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      

Socialdemokraterna  
Skinnskattebergs Arbetarekommun

Har du frågor om medlemskap eller annat är 
du välkommen att kontakta: 
 
Lena Loven Rolén, gruppledare  
070-7287238,  
loven.rolen@telia.com  
 
Aneth Arvidsson, ordförande  
076-8153366,  
aneth_arvidsson@hotmail.com  
 
Besök vår nya hemsida:  
www.skinnskatteberg.socialdemokraterna.se

Den 17 september är det val till 
Svenska kyrkan

För oss socialdemokrater har Svenska 
kyrkan en viktig funktion i det  

samhällsbygge som vi vill genomföra.  
 

Därför – Rösta (s) i kyrkovalet  
17 september!

Läs mer på vår hemsida  
www.skinnskatteberg.socialdemokraterna.se 

vad vi socialdemokrater står för i  
kyrkopolitiken. 

 
 
 Studier

Det pratas mycket om ”Svenska Modellen”

Men vad är Svenska Modellen och vad  
innebär den?

Vill du i veta mer och diskutera i trevlig  
gemenskap vad Svenska Modellen är och   
betyder för dig?  Vi anordnar tillsammans med 
ABF studiecirklar om ”Svenska Modellen”                                          
Välkommen att höra av dig, vi anpassar tid och plats 
efter önskemål (minst 5 personer/ cirkel) Start hösten 
2017. 
 
Kontakta Aneth Arvidsson vid intresse.                                                                                           
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Information om  
Kyrkovalet 2017 

I slutet av augusti skall alla röstberättigande 
ha fått sina röstkort. 

På röstkorten finns information om var Du 
kan rösta och när röstningslokalerna är öppna 
på valdagen. 

Det går att förtidsrösta på 
pastorsexpeditionen. 

4 sept till 16 sept mellan 10.00 och 12.00 alla 
dagar. Dock ej söndagen den 10 sept. 
Tisdagen den 12 sept även öppet  
17.00 till 20.00.  
På valdagen den 17 sept är pastorexp. öppen 
13.00 – 15.00 endast för röstanden från 
annan församling. 

Boende på Hemgården kan rösta i foajen 
torsdagen den 14 sept 10.00 till 12.00. 

Viktigt! 

Kom ihåg att ta med röstkortet vid 
förtidsröstning och om Du röstar på 
röstmottagningsställena (Riddarhyttan, Färna 
och Hed) 

Vad väljer vi? 

Direktval sker till kyrkofullmäktige i 
församlingen; Stiftsfullmäktige i stiftet och till 
Kyrkomötet på nationell nivå (Kyrkans riksdag) 

Du har möjlighet att personrösta genom att 
kryssa i rutan framför de personer på 
valsedeln som Du helst vill se valda OBS max 
tre namn får kryssas! 

Utnyttja Din rösträtt och rösta 17 sept! 

 
Valnämnden i 

3 september kl. 11.00 inbjuder 
centern till samtal kring:

Kyrkan mitt i livet.
Medverkande Prost emeritus Anders 

Åkerlund.
Sopplunch

Plats S:t Davidsgården Skinnskatteberg
 

Alla är varmt välkomna!

Centerpartiet är en av  
nomineringsgrupperna i  

kyrkovalet den 17 september

Vill du veta mer angående valet och vad 
vi Centerpartiet står för i kyrkopolitiken, 

ta då kontakt med Helena Norrby.  
 

Glöm ej att rösta 
17 september!

Välkommen till oss i Centerpartiet! 
 

Vi strävar efter ett hållbart Skinnskatteberg 
Där människor får bestämma mer själva.

Tillsammans kan vi göra skillnad!

För mer info: 
Helena Norrby, 076-119 42 88, 

Ulf Kjellin, 070-617 48 59, 
Sonja Råberg, 073-710 12 36 

Mail: helena.norrby@centerpartiet.se



110222:an | www.skinnskatteberg.se

 

Galleri Astley, söndag 1/10 kl. 16.00  
En musikalisk föreställning där  
Moa Martinsons liv gestaltas med tvära kast 
mellan svärta och humor till ackompanjemang 
av nyskriven musik. Vi får följa henne från tor-
parunge till erkänd författare med smakprov på 
hennes mod, rättframhet och slagfärdighet.

Biljetter kan bokas på 0222-32120

Biljettpriser: 150 kr ordinarie, 120 kr pensionär/ar-
betssökande, 100 kr scenpass/studerande

Arr: Skinnskattebergs teaterförening och  
Galleri Astley

Moa

VISSTE DU ATT...
Minoriteters högtidsdagar firas vid 
dessa datum:

Samernas nationaldag  
6:e februari 
Sverigefinnarnas dag  
24:e februari
Romernas nationaldag  
8:e april
Tornedalingarnas dag  
15:e juli
Finlands självständighet dag  
6:e december 
 

Finskförvaltningområde

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

Vill du och ditt företag vara med och skapa 
kunskap i en och samma byggnad?  
 

Vi erbjuder
Kontorslandskap
Aspebäcken företagsby erbjuder kontorsland-
skap med 10 platser. För 1200kr i månaden har 
du och ditt företag tillgång till fritt wifi, förvaring, 
höj/sänkbart skrivbord och tillgång till  
konferensrum.

Konferensrum
På Aspebäcken erbjuds 4 olika  
konferensmöjligheter.
 
Hyr i Aspebäcken
Från 1200kr per kvadratmeter (m2) om året kan 
du och ditt företag hyra kontorsyta av oss.  
 
Kontakt
Therese Kihlander  
Samordnare turism och näringsliv 
therese.kihlander@skinnskatteberg.se, 
0222-450 45 
www.skinnskatteberg.se/naringsliv/aspebacken
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Mässor och gudstjänster 
Sö 3/9 kl.15 Mässa i Heds kyrka. Marie Blommé/Heléne Leijon 
   Återinvigning med underhållning. 
Sö 10/9 kl.11 Mässa i Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé 
Sö 17/9 kl.11 Mässa i Skinnskattebergs kyrka. Heléne Leijon 
Sö 24/9 kl.11 Gudstjänst i Skinnskattebergs kyrka. Heléne Leijon 
 
Konserter, Verksamheter och övrigt 
Må 4/9 kl.14 Heds kyrkliga syförening startar för säsongen i Hedgården 
On 6/9 kl.19 Skinnskattebergs syförening träffas i S:t Davidsgården 
Fr 8/9 kl.10 Babypaketstillverkning i S.t Davidsgården 
On 13/9 kl.13 Korsdrag i S:t Davidsgården.  
   Bertil Olsson sjunger och spelar! 
Sö 17/9  Kyrkoval (se separat annons) 
Må 18/9 kl.14 Heds kyrkliga syförening träffas i Hedgården 
Fr 22/9 kl.10 Babypaketstillverkning i S.t Davidsgården 
Ti 26/9 kl.12 Sopplunch i Hedgården 
On 27/9 kl.13 Korsdrag i S:t Davidsgården.  
   Pia Svenberg - vernissage och dikter! 
Må 2/10 kl.14 Heds kyrkliga syförening träffas i Hedgården 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
Mer om liv och tro 
och söndaens text 

kl.12.30 varje söndag 
 i oktober efter  

kyrkkaffet i 
Skinnskattebergs 

kyrka 

 
 

Svenska kyrkans kalendarium  september 2017 

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

Heléne Leijon & Marie Blommé 
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Svenska kyrkans kalendarium  september 2017 

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

Heléne Leijon & Marie Blommé 

Aktuellt i September 2017 

Återinvigning av Heds kyrka 
Den 3 september är det äntligen dags att med pompa och ståt återinviga vår  
älskade Heds kyrka efter en lång renovering. Vi börjar kl.15 med mässa och  
underhållning av Mikael Wretholm och hans Elvisprogram! 
 
Varmt välkomna! 

Soppluncher hösten 2017 

26/9, 24/10, 14/11 

Kl.12 i Hedgården 

Välkomna! 

Sommaren är kort, det mesta har inte regnat bort i år 
utan snarare torkat bort. Men inga sura miner,  
vi rivstartar hösten med att återinviga Heds kyrka 
med mässa och fantastisk underhållning! 
Sen fortsätter den med Kyrkoval den 17 september.  
Glöm inte bort att göra din röst hörd! 

Under sommaren har arbete med stensäkring varit igång på våra gravplatser! 
 
Har du har fått ett band runt din sten?  
KLIPP INTE BORT DET! 
Även den minsta sten väger väldigt mycket och kan krossa  
händer och fötter. 
Alla som är berörda av detta och behöver 
åtgärda en lös sten kommer att få ett brev hem med  
instruktioner om vad som behöver göras. 
Tänk på att detta är för allas vår säkerhet. 

Under sommaren som gått: 
- Vägkyrkan i Hed lockade hela 154 besökare! 

 
- Vid invigningen av Kulturdagarna i Hed  

inbringade kollekten hela 5572 kr som  
kommer skänkas till svenska  

kyrkans internationella arbete.  
 

Stort tack till alla inblandade! Kom ihåg att på vår hemsida och på  
facebook lägger vi ut mer nyheter!  
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September

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

Söndag 27 augusti 18.00  
Film, se www.kulturhusetkorpen.se
 
Fredag 1 september 19.00  
Konsert med Hazelius – Hedin
När Hazelius Hedin släppte sitt första album, ”Om 
Du Ville Människa Heta” (2011),tog de folkmusik-
Sverige med storm och med den skivan utsågs de 
till ”Årets grupp” på Folk- och Världsmusikgalan 
2012. Hösten 2014 släpptes duons efterlängtade 
andra album. Det fick namnet ”Sunnan” och  
releasen skedde på Linköping Folk Festival. 
Albumet har hyllats i DN, Svd, Nerikes Allehanda, 
Uppsala Nya Tidning, Värmlands Folkblad,  
Helsingborgs Dagblad och Östgöta Corresponden-
ten. Lovorden fortsätter att skölja över duon. Nu är 
de äntligen tillbaka på Korpen. Passa på att bli  
medlem i vår stöd- och arrangörsförening  
Kultera – det lönar sig! 

Entré: 120:-, medlem i Kultera 100:-, skolungdom t 
o m gymnasiet går gratis. Förköp hos Janssons El 
från fredag 25/8, tel 0222/104 60. 

Arr:Kultera Korpens vänner med stöd av Skinn-
skattebergs kommun, Västmanlandsmusiken och 
Ett kulturliv för alla - Musik.

Söndag 3 september 18.00  
Film, se www.kulturhusetkorpen.se 

Onsdag 6 september 19.30  
Film, se www.kulturhusetkorpen.se 

Söndag 10 september 18.00  
Film, se www.kulturhusetkorpen.se 
 
Söndag 17 september 18.00  
Film, se www.kulturhusetkorpen.se 

Söndag 24 september 15.00  
Konsert med Ensemble Klärobskyr 
“Användning av variationer och subtila nyanser av 
ljus och skugga för att öka kontrast och karaktär 
och för allmän dramatisk effekt.” Så står det i ett 
uppslagsverk som förklaring till ordet klärobskyr. Här 
lyser fyra musikanter av bästa märke: Nils-Erik Sparf 
och Klara Hellgren – violin, Erik Wahlgren – cello 
och Björn Gäfvert – cembalo.  Sparf och Hellgren 
har gästat oss förr och lämnat härliga musikaliska 
minnen att vårda. I den här konserten blir det musik 
av Bach, Purcell och J.M. Leclair, tre barockmästare 
från tre länder. 
Efter konserten håller kammarmusikföreningen sitt 
årsmöte. Välkommen!
 
Entré: 150:- Medlemmar i kammarmusikföreningen 
100:-. Biljetter säljs vid entrén. 
Arr: Skinnskattebergs kammarmusikförening med 
stöd av Skinnskattebergs kommun, Västmanlands-
musiken, Statens kulturråd och Systemair. 
 
Söndag 24 september 18.00  
Film, se www.kulturhusetkorpen.se 
 
Lördag 30 september 16.00  
Konsert – “Taube-yra” med Carl-Bertil 
Tidigare läraren i Skinnskatteberg, Calle Töllborg 
gjorde tillsammans med Bertil Olsson, Staffan Berg-
man och Sven-Erik Berglund år 1987 en uppskattad 
konsert med Evert Taubes sånger. Här är “Thirty 
years after” med nästan samma besättning förutom 
att Hans Jonsson ersätter Sven-Erik Berglund. Det 
blir Taube-sånger på längden och tvären och säkert 
möjligheter till allsång. 
 
Entré: 50:-, fri entré för medlemmar i Kultera och för 
skolungdom t o m gymnasiet. 
Arr:Kultera Korpens vänner med stöd av  
Skinnskattebergs kommun, Västmanlandsmusiken 
och Ett kulturliv för alla – Musik.

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

med Kultur i Väst och tonsättare Johan Svensson

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

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

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

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

Det händer i september B
IBLIO

TEKET

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

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

B
IBLIO

TEKET
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Kulturriket i Bergslagen


