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Skinnsbergs- 
marken 
Lördagen den 
9 augusti

Sid. 9

Kommunfullmäktige 
sammanträder
Tisdagen den 10 juni kl. 18.00 
i  Kulturhuset Korpen.

Utdelning av Hernfrid Barks 
stipendium

Ärenden publiceras på hemsidan  
ca 1 vecka innan sammanträdet.

Välkommen till 
Körstämman 
12-15 juni 2008!

Kom och låt dig inspireras under 
Sveriges största sångarfest – 
Körstämman i Skinnskatteberg!

Program: www. korstamma.se
Fredagen den 6 juni 

kl. 11.00-16.00

30-årsjubileum

Kl. 11.00 Marknaden invigs av Årets 
  företagare Marcus Jonson
  Flaggutdelning
  Stipendieutdelning

Knallar - Tivoli för barn - Skattjakt för 
barn - Dricka o glass - Smékringlor - 

Ät lunchen på Marknaden. 
Även i år: Bergslaget  har samlat till en lop-

pis till förmån för föreningslivet.

Välkomna till en härlig dag i Karmansbo 
önskar Heds IF och Bergslaget i Skinnskatteberg

Kulturdagar i Hed
19-20 juli Program på s. 16
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0222:ans redaktion:

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

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

Skolans matsedel vecka 23-24

Vecka 23 2/6 - 6/6
Måndag:  Vad huset bjuder + pasta
Tisdag:  Vad huset bjuder + potatis
Onsdag:  Vad huset bjuder + potatis
Torsdag:  Vad huset bjuder + ris
Fredag:  LOVDAG Sveriges nationaldag

VECKA 24 9/6-11/6
Måndag: Sommartallrik
Tisdag:  Ingen mat till skolelever
Onsdag:  Skolavslutning

Sommarlov!

Nästa manusstopp:  Den 12 augusti
Utgivningsdatum:  Den 29 augusti

Rädda jorden - tag alltid hälften!

För typ 100 år sedan (så känns det iallafall) såg jag 
en snutt av ett TV-program om några entusiaster 
som bodde i kollektiv. De levde resurssnålt för att 
inte belasta miljön i onödan. På den lilla snutt jag 
såg av programmet var det en detalj som fastnade 
som kåda. De levde efter devisen (ungefär) ”tag 
alltid hälften”. 

Enkelt och smart! Sedan dess tar jag tex bara hälf-
ten så mycket tandkräm, hälften så mycket smör på 
mackan, hälften så mycket lös-thé, hälften så myck-
et tvättmedel (nästan). Listan kan göras lång… Tänk 
att jag gjort detta i nästan 100 år !(?) Jag kanske har 
sparat in en hel lastbilstransport med tex kaviar!!! 

Vissa saker är det lite svårt att ta hälften av tyvärr, 
som bensin till exempel. Det finns i alla fall mycket 
man kan göra och i Skinnskatteberg är det glädjande 
att så många är medvetna om detta. År 2005 var vi 
bäst i hela Sverige på att lämna in miljöfarligt avfall 
– det är inte illa! Pga detta vann Skinnskatteberg ett 
pris som mynnade ut i miljödagen i maj och fortsätt-
ningsvis ett årligt stipendium till person eller orga-
nisation som gjort en särskild insats för miljön. Om 
du var med på miljödagen vet du mer om detta och 
kanske fick du också lite kompostjord och en frö-
påse då. Lycka till med dina odlingar i sommar och 
fortsätt att ta hand om vårt fina jordklot!

Ang. förra numrets ledare ”Håll undan!” så låter po-
lisen hälsa att till fots ska vi alltid hålla till vänster, 
även på gångvägar och trottoarer. Det kanske är på 
grund av vägtrafiklagstiftningen som många redan 
nu håller till vänster och skapar problem för de som 
tror att man alltid ska hålla till höger. Jag tror nog vi 
ska kunna hålla sams. Krama varandra i trafiken!

Tyvärr har vi inte något kryss att bjuda på i detta 
sommarnummer. Hoppas ni klarar er med de vanliga 
sommarkryssbilagorna! 

Ha en riktigt skön sommar!

/Redaktören

Gordons sommartips:

Har du ingen dator? Gå till biblioteket! 
Där finns datorer att låna. Passa på att läsa 
en tidning eller låna en bok. Glad sommar!



3

www.skinnskatteberg.se0222:an

Aktivitetskalender
Maj
31  Pilgrimsvandring utefter Romboleden. Ingen   
 övernattning. Två dagar. Arr. STF m.fl. 
31  Pelargonträff. Pelargonsällskapet firar 10-års jubi-  
 leum vid Kafe Bockhammar. Försäljning av stick-  
 lingar. Pelargonvandring kl. 13, 14, 15  
31  Fotbollsmatch 15.00. SSK - Munktorps BK
31  Ewa Lillbacka sköter fötter på Hälsa & Flärd.  
31  Varmt välkomna till Färna trädgårdsdag 31 maj.    
 Annons sid. 13

Juni
1  till den 22 juni. Konstutställning på Galleri Astley i  
 Uttersberg. Malin Lager - Textil.  
 www.galleriastley.com
1  Nationell Hundutställning i Riddarhyttan. Svenska  
 hundklubben har nationell utställning samt lydnads-  
 tävling vid RSK Riddarvallen i Riddarhyttan.  
1  Alla barnens folkparksdag. Folkets park Skinnskat-  
 teberg 12-15
1 Berättarafton. Vi träffas och pratar om Färna förr   
 och nu. Hembygdsgården kl. 15.00 
3  Cafékväll och månadsmöte i Bysala Hembygdsför-  
 ening. Bybor, sommargäster och medlemmar - ALLA  
 VARMT VÄLKOMNA! 
4  Utflykt till Kolarkojorna med Familjecentralen   
 Stacken. Onsdag 4 Juni kl. 10.00. Annons sid 6
5  Nattfågellyssning dit alla intresserade är välkomna.   
 Samling vid Centralskolan i Skinnskatteberg kl.   
 21.00 eller vid Källfallets skidbacke kl. 21.15   
 Tag med fika och något att grilla. SNF. Naturskydds-  
 föreningen i Skinnskatteberg. Annons sid 20 
6  Karmansbo Marknad och Nationaldagsfirande. 
 Se annons sid 1 och 13. Välkomna! 
6  Familjedag vid Röda Jorden. kl. 15.00. Lekar,  
 pilbågsskytte mm 
8  Näsudden-dag med Häst-Loppis kl. 12! Titta på föl,  
 fika och sälj eller köp dina hästgrejer. Annons sid. 16  
9  Alliansen, dvs centern, folkpartiet, kristdemokraterna  
 och moderaterna har månadsmöte i St Davidsgården  
 kl 18.30  
11  Fotbollsmatch 19.00. SSK - Sala FF 
12 till 15 juni. Körstämma. www.korstamma.se
17  Folkpartiet liberalerna har försommarutflykt. Sam-  
 ling vid station kl 18.30 för samåkning  
19  Musik i sommarkväll. Skinnskattebergs kyrka kl.   
 19.00: Toril Briese spelar orgel 
20  Midsommarfest i Bysala. Annons sid 20
20  Midsommarfirande Riddarhytteparken kl. 14.00 

20  Midsommarfirande i Baggbron 
26  Musik i sommarkväll kl. 19.00 i Heds kyrka. Toril   
 Briese musicerar.  
27  Riddarhyttemarken. Fredag kl 15.00–01.00 till   
 lördag kl 9.00–17.00. Annons sid. 16
28 - 29/6 Pelargondag på Kafe Bockhammar kl.12-16  
29  till den 3 augusti. Konstutställning. Per Svensson   
 - Måleri, Grafik. Galleri Astley i Uttersberg. 
29  till den 3 augusti. Konstutställning. Bengt Böckman  
 - Måleri, grafik. www.galleriastley.com. 
29  till den 31 augusti. Konstutställning Skulpturpark  
 en. Lenny Clarhäll - Skulptur. www.galleriastley.com 

Juli 
1  Cafékväll och månadsmöte i Bysala Hembygdsför-  
 ening. Bybor, sommargäster och medlemmar - ALLA  
 VARMT VÄLKOMNA! 
2  Visning av Lienshyttan i Riddarhyttan kl. 18-20  
3  Musik i sommarkväll. Gunnilbo kyrka kl. 19.00:   
 Musik på nyckelharpa; Martin Kjellin, Anette Hallin  
 och Christina Evertsson  
5 Järnets Dag i Karmansbo
10  Musik i sommarkväll i Heds kyrka kl. 19.00. Karin   
 Hagewald musicerar.  
17  Musik i sommarkväll. Skinnskattebergs kyrka kl.   
 19.00 : Musik med Håkan Sund, piano Grethe   
 Rottböll, sång och Daniel Birgegård, elgitarr.  
19  KulTurdagar i Hed. VÄLKOMNA att besöka oss   
 19–20 juli mellan kl 11.00-17.00. Annons sid. 14
19  Grillknytis vid Bysala Hembygdsgård. Vid regn träf  
 fas vi istället i Kolhuset i Karmansbo. Varmt   
 välkomna till en trevlig sommarkväll! 
20  KulTurdagar i Hed. VÄLKOMNA att besöka oss   
 19–20 juli mellan kl 11.00-17.00. Annons sid. 14
26  Sommarloppis vid skolan i Baggbron kl. 10-16. Arr:  
 Baggbrons byalag. Tel. 0222-15239 

Augusti
3  Röda Jordens Dag i Riddarhyttan kl. 9-14 
5 till 6 augusti. Jazz på perrongen i Uttersberg kl. 19.  
 www.galleriastley.com
8  Kräftfest. Familjefest med kräftor vid Baggbro   
 skola. Knytis. Arr:Baggbrons byalag 
9  Slåtter. Alla intresserade är välkomna. Ta med eget   
 fika och om du har, en lie eller räfsa. SNF. Natur-  
 skyddsföreningen i Skinnskatteberg Annons sid 20.
  Aktivitetskalendern fortsätter på nästa sida.
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Lediga lägenheter
Riddarhyttan
211000808 Västra Parkvägen 3 B 2 rok  63,7 3 227 kr  
211001003 Västra Parkvägen 3 B 2 rok  65,7 4 104 kr

Färna
222000705 Fåfängans väg 9 C 2 rok  58,3 3 709 kr
222000309 Åsmansbovägen 6 C 1 rok 45,9 2 971 kr  
 
Skinnskatteberg
115001209 Björken   1 rum 21,6 2 268 kr  
115001303 Björken   1 rum 39,6 4 158 kr  
463001602 Sotvretsvägen 7  1 rok 57 3 409 kr 
122002400 Sotvretsvägen 9  2 rok  62 3 954 kr
122003100 Sotvretsvägen 13 2 rok 62 3 954 kr

Blankett för ansökan om bostad finns på www.skinnskatteberg.se eller 
beställs från 451 31. Övriga frågor om kommunens lägenheter besva-
ras via e-post birgitta.karlsson@skinnskatteberg.se eller tfn 451 31.

Biblioteket informerar:

Våra öppettider i 
sommar:

Vecka 25 16/6-20/6
Måndag-Torsdag 9.00-17.00
Fredag   Stängt
Lunchstängt  12.00-13.00

Vecka 26-30 23/6-25/7
Måndag-Torsdag  9.00-17.00
Fredag   9.00-15.00
Lunchstängt  12.00-13.00

Vecka 31 28/7-1/8
Stängt

Vecka 32 4/8-8/8
Måndag-Torsdag  9.00-17.00
Fredag   9.00-15.00
Lunchstängt  12.00-13.00

Från vecka 33, 11/8 gäller våra 
ordinarie öppettider.

Ha en skön sommar önskar
Anders, Christina och Ingegerd

Skinnskattebergs kommun, Socialförvaltningen

Söker Stödfamiljer och Kontakt-
personer enligt LSS 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshin-
drade ( LSS), söker stödfamiljer till barn 3-10 
år, som har ett funktionshinder och där föräldrarna 
behöver avlastning en till två helger i månaden. 
Barnen kan ha olika typer av funktionshinder, både 
utvecklingsstörning samt fysiskt funktionshinder 
eller bådadera. 

Under samma lagstiftning söker vi kontaktperso-
ner till vuxna som har någon form av funktions-
hinder antingen fysiskt eller psykiskt. 

Ni som är intresserade att vara medmänniskor och 
ta ett ansvar för ett barn med funktionshinder eller 
vill vara en kontaktperson till vuxen, är välkomna 
att ringa till Socialförvaltningen i Skinnskatteberg: 
Helena Nykänen, 0222- 45 118  eller Gun-Britt 
Ericsson, 0222- 45 114 och anmäla ert intresse. 

Socialnämnden 

forts. aktivitetskalender 

Augusti
9  Fotbollsmatch 14.00. SSK - Hamre Skiljebo FC 
10  till 7 september. Träsnittskonstnärer fran   
 Hangzhou, Kina. Galleri Astley, Uttersberg
12  Cafékväll och månadsmöte i Bysala Hembygds 
 förening. ALLA VARMT VÄLKOMNA! 
18  Folkpartiet liberalerna har månadsmöte i St  
 Davidsgården kl 19. Vi diskuterar kommunala  
 frågor. Du är välkommen att framföra dina syn 
 punkter eller frågor!  
20  Alliansen, dvs centern, folkpartiet, kristdemo 
 kraterna och moderaterna, har månadsmöte i St  
 Davidsgården kl 18.30.  
20  Fotbollsmatch 19.00. SSK - Surahammar FK 
21  Musik i sommarkväll. Gunnilbo kyrka kl. 19.00:  
 Lena och Thomas Sahlberg musicerar. 
24  Rhapsody in brass. Konsert i Uttersberg kl. 14.  
 www.galleriastley.com
27  Första Korsdraget för terminen blir 27/8 Kl.  
 13.00 i S:t Davidsgården. Bo Senter sjunger och  
 spelar. Som vanligt blir det också kaffe, lotteri  
 och andakt.  
28  Motståndsfestival. En tre dagars karneval av  
 medvetandegörande och motstånd. Tema Civi 
 lisation. Innanför och utanför i en gränslös värld.  
 Existens eller utplåning. Internationell scenkonst  
 o film, seminarier, worksshops, musik och fest. 
30  Fotbollsmatch 15.00. SSK - IFK Västerås



5

www.skinnskatteberg.se0222:an

Äntligen har vi kommit fram till 
den efterlängtade sommaren!

”Välkommen hit, sköna sommarvind, välkom-
men hit till min sommarlind. Välkommen till 
oss och stanna kvar ett litet tag, låt oss njuta av 
dina behag.” - Ur Lasse Berghagens SommarCa-
lypso.  

Redan nu, i skrivandets stund, märks det att värmen och 
den stigande temperaturen har kommit, eftersom många 
av oss i kommunen spenderar mer av vår dyrbara tid ute 
istället för inne, äldre som unga. Vi pysslar i trädgården, 
tar långa promenader, spelar golf, cyklar och känner oss 
allmänt tillfreds. Mopederna och fyrhjulingarna blir fler. 
Kör dem gärna, men enbart där det är tillåtet. 

I skolan har barnen fått hemläxa, att lära sig nya skolav-
slutningssånger. Examenskläder ska köpas och håret ska 
klippas. Det känns verkligen att sommaren och skollovet 
snart är här.

Mitt i allt det ljuvliga finns även andra aktiviteter som 
ökar under sommarhalvåret, nämligen inbrotten. Nyligen 
hade vi en Brottsförebyggande konferens i Skinnskat-
teberg, där länspolismästaren berättade om polisens roll 
i samhället och hur vi på olika sätt kan förhindra brott. 
Vi hade även ’Grannsamverkan i södra kommundelen’ 
på besök, som berättade om sitt lyckosamma arbete för 
att minska inbrotten, vilket enligt polisen är ett alldeles 
ypperligt exempel på hur vi tillsammans kan bidra till att 
få ett tryggare samhälle. Jag rekommenderar intresserade 
att höra av sig till denna grupp, och få information om 
hur liknande verksamheter kan startas upp i andra delar 
av kommunen. (Ring Rune Alfredsson, 070-2690043.)

Lev väl och må gott i sommar, och som Gösta Ekman 
d.ä. har sagt; 
”Man hinner med nästan hur mycket som helst, om man 
bara inte gör sig någon brådska.”

Vi ses och hörs!

Carina Sándor
Kommunalråd

Kommunfullmäktige 
antog 2007-12-18 §78 

ett förslag till antirök- och snuspolicy för 
anställda i Skinnskattebergs kommun, att 
träda i kraft fr.o.m. 2008-10-01.

Arbetsgruppen, som består av Lennart Engbom, 
Jeanette Rolfart, Anna-Lena Skog och Berit Svan-
borg samt Jan Larsson Landstinget har arbetat 
fram beslutsunderlaget.

Beslutet fastställer  att
· policyn är kommunövergripande
· Att folkhälsoplanerare från landstinget bistår med 
implementeringen av policyn.
· rökfri arbetstid gäller, vilket innebär den tid man 
arbetar eller tar paus. Lunchuppehåll räknas inte in 
i arbetstiden
· tobaksfria möten gäller = alla möten i relation till 
andra människor i arbetssammanhang.

Information om arbetets fortskridande kommer att 
lämnas löpande fram till att beslutet träder i kraft.

För arbetsgruppen 
Berit Svanborg

Ungdoms-/Föräldrastöd

Ungdom eller förälder?

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

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

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

Carina Granqvist

Inga frågor är dumma frågor!!

Välkomna
telefonkontakt 450 77

epost:carina.granqvist@skinnskatteberg.se

Nya regler för Hund och Katt
Från 1 maj 2008 gäller nya regler för hur du ska sköta din 
hund eller katt. Det gäller bl.a sällskap, rastning, utfodring 
och aktivering. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida:

www.Jordbruksverket.se
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Stacken Familjecentral

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

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

UTFLYKT  till Kolarkojorna
Onsdag 4 Juni  kl. 10.00
Vi bjuder på grillad korv, bröd och kaffe     
Tipspromenad för vuxna och barn.
Vi promenerar tillsammans eller samåker,
Anmäl till stacken senast 30 Maj    450 55

VÄLKOMNA TILL STACKEN!

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

Anna Öberg  0222 - 450 76

Turistbyrån i sommar
Kommunhuset, Kyrkvägen 7
 
Öppettider:  
Mån-fred. 10.00-16.00, lunchstängt 12.00-13.00 

Under körstämman finns turistbyrån: 
Torsdag 15-ca 20, fredag och söndag i Kulturhuset 
Korpen. Lördag på Herrgårdsängen.

Öppettider i Juli  
mån.-fred. 10.00-17.00, lunchstängt 12.00-13.00 
lörd. 10.00-14.00

Tel. 0222-450 45 
turistinfo@skinnskatteberg.se 
www.skinnskatteberg.se

 
Tips inför sommaren!
 Passa på att gå en tur på någon av våra vand-
ringsleder i sommar! Bruksleden sträcker sig genom 
hela Västmanland och en bit in i Dalarna. Du kan gå 
delsträckor. Kartor finns på www.bruksleden.se eller 
besök turistbyrån så får du information. 
 Om du vill vandra lite bekvämare så är Rom-
boleden ett alternativ. Det är en pilgrimsled som går 
från Köping genom Skinnskatteberg, för det mesta på 
grusvägar, och vidare genom landet till Trondheim i 
Norge.
 Ormdalsstigen är en vandringsslinga på ca. 3 
km där du kan uppleva både natur och kulturminnen. 
Den utgår från Baggå vid Hedströmmen
 Andra härliga stigar är Geologislingan som är 
några mil lång och sträcker sig från Riddarhyttan till 
Malingsbo. Längs den kan du uppleva häftiga spår av 
inlandsisen.

Välkommen till turistbyrån för mer information!

Information från Kulturskolan

Kulturskolans verksamhet är till för alla 
medborgare i kommunen. Med den här in-
formationen vill vi speciellt vända oss till Er 
som nyligen har flyttat till Skinnskatteberg 
eller som inte redan har kommit i kontakt 
med Kulturskolan. 

Ny informationsfolder och anmälningsblankett för 
läsåret 2008/2009 finns nu på kommunens hemsida 
där de kan laddas ned som pdf-filer. Folder och 
blankett finns förstås också på Kulturhuset Korpen. 

Vi tar emot anmälningar under hela året så tveka inte 
att anmäla Dig eller Ditt barn. OBS! Även vuxna kan 
delta i kulturskolans undervisning. Läs om villkoren i 
foldern. 

Välkommen med Din anmälan och välkommen till 
Kulturhuset Korpen på våra evenemang!

Staffan Bergman, Kulturchef
0222-451 97, 070/532 83 90
kulturskolan@skinnskatteberg.se
www.skinnskatteberg.se
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Lärcenter
◊ DET NYA SÄTTET ATT STUDERA

Studier i höst?

Vi kan erbjuda en mängd olika 
gymnasiekurser, t.ex:
- Grundläggande vuxenutbildning
-  Data, ekonomi, pedagogik, språk, mate- 
 matik, natur- och samhällsvetenskap
-  Omvårdnadsutbildning
-  Gymnasial lärlingsutbildning

Ansökan senast 8/6

För ytterligare information:

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

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

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

www.nvu.se

Skinnsbergs-
marknaden
Lördagen den 9 augusti 
kl. 9-17

Program:
»  Utdelning av pris till årets  
 kamrat
»  Tivoli
»  Knallar
»  Cruising för de boende på  
 äldreomsorgen
»  Hundutställning 
 -Skinnskattebergs  
 charmigaste hund!
»  Lydnadsuppvisning hund

Arr: Knäppmora AIK

VÄLKOMMEN!
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Varannan vecka   Månadshämtning   Varannan månad 
          Särskilt tillstånd krävs 
       
HEMKOMPOSTERING  HEMKOMPOSTERING  HEMKOMPOSTERING 
120 - 130 l  499 kr   120 - 130 l 399 kr   120 - 130 l 299 kr
160 - 190 l 519 kr   160 - 190 l 416 kr   160 - 190 l 311 kr
210 - 240 l 643 kr   210 - 240 l 514 kr   210 - 240 l 385 kr
300 - 400 l 751 kr   300 - 400 l 601 kr   300 - 400 l 451 kr
       
KÄLLSORTERING   KÄLLSORTERING    
Komposterbart kärl   Komposterbart kärl    
120 - 130 l 178 kr   Måste tömmas varannan vecka    
190 - 240 l 322 kr      
       
Restavfall             Restavfall              
120 - 130 l 499 kr   120 - 130 l 399 kr  
160 - 190 l 519 kr   160 - 190 l 416 kr   
210 - 240 l 643 kr   210 - 240 l 514 kr   
300 - 400 l 751 kr   300 - 400 l 601 kr   
       
SOPHÄMTNING       
Osorterat avfall       
120 - 130 l 1318 kr      
160 - 190 l 1488 kr      
210 - 240 l 1611 kr      
300 - 400 l 1819 kr 

Sommarsophämtningen kommer igång vecka 19 för 
dem som har ojämn vecka och 20 för jämn vecka.Som-
marsäsongen avslutas med vecka 39 och 40. 
Vill man byta abonnemang av någon anledning så kostar 
det 100 kronor. (Ändringsavgift). För extra hämtning 
(budning) av behållare är avgiften 100 kronor / behållare.
 
Latrinhämtningen sker under veckorna 25, 30, 33 och 
39. Budning ska ske en vecka före tömning till Skinn-
skattebergs kommun, Raili Gustavsson, tfn 0222-451 35

Kommunstyrelsen sammanträder
Torsdagen den 12 juni kl. 13.00

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

Fast avgift per säsong utöver hämtningsavgift
för hämtning av hushållsavfall
Fritidshus (5 månader per år)   519 kr

För hämtning från fritidshus utgår per månad 
en avgift motsvarande en åttondel av årsavgiften
Hämtning sker från och med maj månad till och 
med september månad
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SOMMAR PÅ STURE 
Vi kommer  att  hålla kvällsöppet 

Måndag— onsdag—fredag 

16 juni – 12 juli (midsommarafton stängt) 
28 juli – 15 augusti 
Måndagar och onsdagar kl. 18-23
Fredagar kl. 19-24
STÄNGT under tiden 14 juli – 25 juli

Självklart är det drogfritt!
-Utförligt program och Information kommer att anslås vid STURE   
Tel: 450 70 STURE 

Välkomna!

Sommardisco samt 
 Rock-kväll på STURE!

 Lördagen den 7 juni
 Program anslås vid STURE
Kom och upplev en magisk kväll! 

UKM camp - 
sommarens grymmaste 
ungdomskulturläger
23 - 27 juni går UKM camp av stapeln på 
Bergslagens folkhögskola. Då kommer unga 
människor i åldern 13 - 19 år till 
Skinnskatteberg för att under 5 dagar delta 
i workshops i bl.a. musik, dans, trolleri, 
hantverk, teater, foto, nycirkus, skate m.m.  

UKM camp riktar sig till kulturintresserade 
ungdomar som vill utveckla sitt intresseområde 
och träffa andra ungdomar. Det blir kreativa och 
häftiga dagar då vi har grymt kul!

Vill du vara med eller veta mer? Gå in på www.
ukm.se så hittar du info och anmälningsblankett. 
Men skynda för anmälningstiden går snart ut.

Välkommen

Till alla som deltog på Kul-
turfestival UKM
Den 19 mars arrangerades för första gången UKM 
festival i kommunen. 

UKM står för Ung Kultur Möts och handlar om att 
unga som håller på med olika typer av kultur skall 
träffas och visa upp de man gör samt ges möjlighet 
att utveckla sitt skapande. 

Vi hade 6 st grupper och enskilda som deltog: Tompa 
och Knaz, Da deez, Fanny Sahlberg, Toxic shrimps, 
Douglas Rink och Joy & Mia. Till er vill jag säga 
tusen tack ni var superbra allihop och otroligt mo-
diga som visade upp för alla det ni håller på med. Ni 
är bäst och sluta aldrig att göra er grej! Sen fick jag 
förmånen att följa med några av deltagarna till UKM 
länsfestival på Konserhuset i Västerås där ni som 
kom med från Skinnskatteberg representerade kom-
munen på ett sätt som fick mig att känna mig otroligt 
stolt. 

Än en gång tusen tack! /Annika Hedberg
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I många av Sveriges kommuner där samma majoriteter 
styr år efter år, oavsett höger- eller vänsterpolitik, blir 
året efter ett val ofta en återhämtningstid, där politiken 
hämtar krafter efter flera månader av kampanjarbete. I 
Skinnskatteberg var däremot 2007 inget återhämtningsår, 
inte för något parti. Alla var väldigt aktiva på sitt sätt. 
Mycket hände under året, även om allt inte var synligt för 
väljarna. Det kanske mest uppmärksammade var beslu-
tet som kommunfullmäktige fattade på sitt möte den 18 
december – en ny politisk organisation, som har inneburit 
en ny kommunstyrelse med ett nytt styre, ett minoritets-
styre, där den borgerliga alliansen har ordförandepos-
terna i kommunens politiska organisation. 

Regeringen har under sin tid vid makten främst arbetat 
med målet att minska utanförskapet, att få fler i arbete, 
vilket vi även kan se resultat av i Skinnskatteberg. Under 
2007 hamnade vi på en öppen arbetslöshetsnivå på ca 
2 procent ( i Sverige var motsvarande siffra 6 procent). 
Främst var det kvinnor och yngre vuxna som fick arbe-
ten. Den senaste rapporten från arbetsförmedlingen i år 
(2008) är att vi ligger på 1,7 procents öppen arbetslöshet 
i Skinnskatteberg, lägst i Västmanland och kanske även i 
Sverige och  kanske lägst någonsin i kommunen. 

Kommunens främsta mål, som majoriteten av partierna 
delar, är att få en ekonomi i balans för att överhuvudtaget 
kunna skapa utveckling och överleva som en egen kom-
mun. Kommunen har dragits med underskott i verksam-
heterna varje år sedan 1999. Underskotten har varierat 
mellan 2 till 11 mkr/år. 2007 års resultat visar ändock att 
vi är på rätt väg. Underskottet för verksamheterna ham-
nade netto på ca 500 tkr. Så lågt har det inte varit sedan 
1998. Tyvärr gick kommunen ändå totalt sett minus med 
ca 2,2 mkr, inkluderat en pensionsskuld på ca 2,8 mkr till 
tidigare kommunalråd.

Trots hårdare krav på ekonomiskt tänkande och en 
åtstramad bemanning, hade kommunen en lägre sjuk-
frånvaro under 2007 än 2006. Faktum är att vi hade totalt 
sett den lägsta sjukfrånvaron i Västmanlands län, med 
drygt 6 procents sjukfrånvaro (drygt 7 procent år 2006). 
I kommunsverige låg den lägsta andelen sjukfrånvaro på 
4 procent och den högsta på drygt 11 procent. Ser vi till 
andelen långtidssjukskrivna låg vi på drygt 38 procent av 
antalet totalt sjukskrivna, vilket var lägst i hela Sverige. 
I Västmanland i övrigt låg motsvarande andel på över 60 
procent.

34 nya företag startade i kommunen, vilket innebar att 
vi på nyföretagarbarometern hamnade på 27:e plats i 
Sverige. Även storföretagen gick det bra för. Systemair 
fick Stora Exportpriset. På Svenskt Näringslivs rankning-

lista över kommunernas företagsklimat klättrade vi 25 
placeringar från plats 282 till 257.  

Tyvärr sjönk invånarantalet med 66 personer från år 2006 
till 2007, vilket också innebar att kommunens intäkter 
minskade. 34 barn föddes och 69 invånare avled. 317 
personer flyttade ut och 285 flyttade in. Ett positivt be-
sked var att 33 par valde att gifta sig under året. 2006 var 
det 25 par som gifte sig. Många av de nygifta är yngre 
och förhoppningsvis får vi se fler nyfödda framöver. 

Det är tur att vi i Skinnskatteberg har fler aktörer än kom-
munen. Tack vare privatpersoner, föreningar och företag 
har vi haft många olika marknader och evenemang under 
året. Det har även speglats för turistnäringen, som har 
haft många gästnätter och ökade inkomster. Några av 
de som har varit aktiva har även blivit premierade av 
kommunen, t.ex. Musik i Hed (Valde Ferm-priset), Eva 
Anderberg (Henfrid Barks stipendium) och Limnodata 
(årets företagare).  

2007 var ett händelserikt år i många avseenden. Jag hop-
pas innerligt att vi kan fortsätta det positiva samarbete vi 
har, och jag vill tacka alla för det engagemang som lagts 
ned för att vi ska få en levande och trivsam kommun att 
bo och verka i – TACK!

 / Carina Sándor, kommunalråd 

Kommunalrådets ord om bokslutet 2007
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Omvärld och befolkning

Kommunernas ekonomiska resultat ser i år ut att vara 
i linje med god ekonomisk hushållning. Trots en liten 
total behovsökning står många kommuner inför krav 
på omprioriteringar inom och mellan verksamheterna. 
Ett exempel är att antalet elever i grundskolan minskar 
samtidigt som antalet gymnasieelever ökar. På samma 
gång växer andelen elever i fristående skolor snabbt. Det 
innebär sämre förutsättningar att effektivt planera skol-
verksamheten.  För de kommuner som väljer att införa 
det vårdnadsbidrag som regeringen aviserat kommer 
detta att innebära kostnadsökningar som kräver ytterli-
gare verksamhetsanpassningar.

Framtidsbedömning

De största inkomsterna för finansiering av kommunernas 
verksamheter kommer från kommunalskatten, generella 
statsbidrag och skatteutjämning. Dessa beräknas på be-
folkningsunderlaget för respektive kommun. 

Kommunen måste de närmaste åren arbeta för att även 
fortsättningsvis ha en effektiv verksamhet med hög kva-
litet. Detta kommer att kräva omstruktureringar av den 
totala budgeten om kommunen skall kunna bibehålla en 
kommunal service som kommuninnevånarna har rätt till.

Samarbete med andra kommuner kommer att öka för att 
driva verksamheterna kostadseffektivt och klara kompe-
tenskraven inom olika verksamheter.

Årets resultat

2007 års bokslut visar ett underskott med 2,2 miljoner 
kronor. I jämförelse med budget är det ett underskott på 
2,2 miljoner kronor. 

SKINNSKATTEBERGS KOMMUNS BOKSLUT 2007

Personalen

Kommunen hade under 2007 376 månadsavlönade 
anställda. Av dessa är 235 heltid och 141 deltid. Kom-
munens verksamheter är kvinnodominerade och 74 % 
av de anställda är kvinnor. Personalkostnaderna uppgick 
till 141 miljoner kronor 2007, vilket motsvarar 47 % av 
kommunens kostnader.

Viktiga händelser under året

Utredning om den politiska organisationen och förvalt-
ningsorganisationen har gjorts och ny organisation skall 
träda i kraft 1 maj 2008.

Skinnskattebergs kommun ingår från 2007 i gemensamt 
lönekontor med Avesta, Hedemora, Fagersta och Nor-
bergs kommuner.

Kommunen har aktivt arbetat med översikts- och de-
taljplaner. I slutet av året har kommunen fått beslutet att 
strandskyddet i Färna ”släckts”, vilket innebär att bygg-
nation av bostäder i Färna kan komma igång.

Rivning av fastigheter på Sotvreten har medfört kostna-
der under året, men innebär att kommunen avlastas stora 
investerings- och underhållskostnader framöver.

Planerna för ny vattentäkt i Färna har tagit fart och kom-
mer förhoppningsvis innebära att vattenförsörjningen 
kvalitetssäkras genom två vattentäkter liggande i olika 
delar av kommunen.

En friskola har startats i Riddarhyttan.

Ett projekt för förebyggande insatser för barn och ung-
dom inom alkohol- och narkotikaområdet har bedrivits 
och fortsätter även 2008.

SKINNSKATTEBERGS KOMMUNS RESULTATRÄKNING 2007
Belopp i 1.000-tals kronor  Redovisning Avvikelse mot budget

Intäkter           51.985  8.650
Kostnader   -    245.310 -     13.376
Avskrivningar   -        8.598         1.302

Verksamhetens nettokostnader -    201.923 -        3.424

Skatteintäkter        160.032           1.932
Generella statsbidrag, utjämning        38.705 -           895
Finansiella intäkter           1.431 -             69
Finansiella kostnader  -          429              271

ÅRETS RESULTAT  -       2.184 -         2.185
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Vart gick skattepengarna?
100 kronor i skatt till Skinnskattebergs kommun användes 
under 2007 på följande sätt:

14:73 kronor till  kommunstyrelsens verksamhet
- central administration, fastighetsförvaltning o centralkök
- arbetsmarknadsåtgärder
- näringspolitiska åtgärder
- mark och bostäder
- vägar, parker och kollektivtrafik
- kultur- och fritidsverksamhet, indrotts- och 
 motionsanläggningar, bibliotek, bidrag till föreningar 
 och studieorganisationer
47:22 kronor till barn- och utbildningsnämndens verksamhet
- grundskola
- barnomsorg
- kulturskola
- gymnasieskola och vuxenutbildning 

Investeringar
Investeringarna uppgick till 4,5 miljoner kronor netto. De investeringar som gjorts är bl a vatten- och renings-
anläggningar, fjärrvärmeanslutning, datorer och inventarier.

Nyckeltal
Skatteintäkter och generella statsbidrag per invånare  42.411 kronor

Nettokostnad per invånare     43.088 kronor

Grundskola kostnad per elev     81.600 kronor

Förskola nettokostnad per barn    82.200 kronor 
Förskolan finansieras till 12 % av avgifter

Kulturskola nettokostnad per elev      9.800 kronor 
Kulturskolan finansieras till 10 % av avgifter

Nettokostnad per vårddygn på Hemgården        949 kronor 
                                                 Klockarbergsgården  1.506 kronor

Äldreboendet finansieras till 15 % av avgifter

33:94 kronor till socialnämndens verksamhet
- individ- och familjeomsorg
- omsorgsverksamhet och psykiatri
- äldre- och handikappomsorg
- öppna verksamheter, fritidsgård och   
 allaktivitetshus
1:73 kronor till  miljö- och byggnadsnämndens  
 verksamhet
- planering, byggnadslov
- miljö- och hälsoskydd
- räddningstjänst
2:38 kronor till  investeringar för all 
 kommunal verksamhet

Den som önskar mer 
detaljerad information 
om kommunens bokslut 
kan få ett exemplar av 
det tryckta bokslutet 
från kommunkontoret.



13

www.skinnskatteberg.se0222:an

0222-301 56, www.karmansboherrgard.se 0222-281 90, www.fernaherrgard.se

Albinssons
Här finns ett varierande sortiment av kaffebröd 
och smörgåsar. Även ett lit sortiment av tårtor 
och bakelser. Btäll gärna er tårta i god tid. I 
anslutning till affären finns en servering. För-
täring, kaffe, thé, läsk mm. D finns även en 
utervering.

Under Skinnsbergsmarken har vi ö 10-15

Semterstängt från lördagen den 12 juli.  
Vi önar åter tisdagen den 29 juli.

Våra öettider
Måndag-fredag 9-17
Lördag-söndag samt 
alla röda dagar är 
d stängt.

Välkommen!
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GÖR EN KUL TUR
PÅ KULTURDAGAR I HED!

LÖRDAG 19 & SÖNDAG 20 juli 2008 
Klockan 11.00 - 17.00

Vi guidar och berättar  
på varje plats. 

Tävling med fina priser!

VÄLKOMNA!

Från Fagersta länsväg 250

Bysala Hembygdsgård
musikunderhållning kl 14.00

Hedvallen
OBS! Endast söndag!

Skolmuseet

Heds 
Vävstuga
Nyhammar

Karmansbo Bruksmiljö
Smedjan och BrukslägenhetKarmansbo Herrgård

Café, B&B, 
musikunderhållning kl. 12.00

Från 
Skinnskatteberg
väg 596

Från Köping
länsväg 250

Vägkyrkan i Hed

Skinnskattebergs Hembygdsförenings
aktiviteter juni-juli-augusti 2008

Midsommarfirande vid 
Hembygdsgården
Midsommarstången kläs den 19 juni kl. 18.00
Midsommarfirande den 20 juni kl. 14-16

Friluftsgudstjänst
20 juli kl. 14.00

Sommarkafé kl. 13-18
Lördagar och söndagar i juli

Nationaldagen 6 juni
Program
◦ Lars Andersson
◦ S:t Davidskören
◦ Glädjekören

Hembygdsföreningen serverar kaffe med dopp. 
(Frivillig avgift)

Arr: Skinnskattebergs hembygdsförening och 
Svenska kyrkan
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Nya öppettider från och med juni 2008:
Måndag - fredag  kl. 9.00 - 18.00, lunchstängt kl. 13.00-14.00

► Försäljning av elartiklar, köks och tvättutrustning, (fabrikat Cylinda)

► Uthyrning av rullställning

► Byte av klockbatterier

► Försäljning av fasta och trådlösa telefoner  

► Mindre elinstallationer och service

Välkomna !

Vi har byggt om och utökat vårt sortiment så du är 
välkommen på fika och samtidigt se våra nyheter.

Hos ”Toinis Lev & Må” kan du boka tid för behandling-
ar och massage. Här finns även presentkort som är en 
lämplig present till nära och kära. Tfn: 070-448 28 77

Hos ”Marianns Broderier” och Beryels ”Det lilla extra” 
finner du presenter, handdukar, gardintyger m.m. Vi syr 
även dukar, gardiner och barntäcken på beställning.

Våra öppettider är:
Måndag-fredag 12.00-18.00
Lördag 10.00-13.00

Semesterstängt 1 juli till den 3 augusti

HÄLSA & FLÄRD
Centralvägen 5

Välkommen till Hälsa & Flärds ”Öppna hus” den 31 maj 2008.

VÄLKOMMEN!

Marianne - Toini - Beryel
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RIDDARHYTTEMARKEN
FREDAG  27 JUNI        -------       LÖRDAG   28 JUNI

 Kl 15.00 – 01.00 Kl 9.00 – 17.00
15:året

Gammelfordonshobby, Kuriosa, Knallar, Hantverkare mm. Start fredag 15.00.
Lördag  Veteranbilar, Mc, Allmän, rösta fram snyggaste fordonet, tre klasser.  
Vinn fina priser! På sågplanen intill Rv 68:an.

Fredag Kl 20,oo  På scen: Fire Girls. Sussis Orkester.
Förtärings - tält: Mat och öl båda dagarna.  Tivoli                     
Upplysning:  0222-133 30, Ulla, 133 33, Nils-Eric.  E-post: nils-eric.w@telia.com
Hemsida: www.riddarhyttemarken.se   www.riddarhyttan.nu
                                  

                                                                                              Välkomna!  
Parkering:  20 kronor                                       Marknadskommittén

FAMILJEDAG
vid Röda Jorden
den 6 Juni kl. 15.00

MIDSOMMARFIRANDE
Riddarhytteparken
den 20 Juni kl. 14.00

RÖDA JORDENS DAG
vid Röda Jorden
den 3 augusti kl. 9-14

VISNING
av Lienshyttan 18-20
varje onsdag i juli

RIDDARHYTTAN HEMBYGDS- OCH INTRESSEFÖRENING INBJUDER ÄVEN TILL

Vill du minska i vikt?
Jag hjälper dig!

Testad på Karolinska sjukhuset under
ledning av Stephan Rössner.

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

Jennie Hägerman, certifierad konsult. 070-935 44 14

Näsudden-dag med LOPPIS!
Kom och titta på föl, fika och sälj eller köp dina hästgrejer 
på vårt ”HÄST-LOPPIS” söndagen den 8e juni med bör-
jan kl.12,00. Massor av nya och begagnade hästgrejor att 
fynda, allt från sadlar och täcken till grimmor och vagnar!
Har Du också grejer som du vill sälja? Hyr bordsplats i 
vårt ridhus!

Kontakta Anneli Sätter-Wangenfors 0222-151 11, 
070-564 90 99 för mer information.
Välkomna!

Näsuddens Stuteri, Kärrbo Skinnskatteberg
uppfödning av Morganhästar och Dartmoorponnyer
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Apoteket Svanen
Telefonnummer Kundcentrum: 

0771-450 450 dygnet runt

Öppethållande 23 juni - 15 augusti
09.00 - 12.30,   13.30 - 16.00

Kom ihåg att lämna överblivna läkemedel till Apoteket!

Trevlig sommar!

Ring oss då Du önskar receptförnyelse, rådgivning 
eller vill boka tid hos läkare, distriktssköterska, lab 
m m. Detta för att Du ska mötas av sjuksköterska 
inför bokning. Receptionen är inte alltid bemannad 
av sjuksköterska.  
Tfn: 021-176640,  kl 08.00 – 16.00
Distriktssköterska: Rådgivning på telefon 
021-176640,  kl 08.00 – 11.30.
 
Vid  UTEBLIVET  bokat besök hos läkare, distrikts- 
eller sjuksköterska, diabetessköterska, kurator, sjukgym-
nast, arbetsterapeut, barnmorska, barnhälsovård (BVC) 
eller biomedicinsk analytiker debiteras kostnaden för 
resp yrkesgrupp + en administrativ kostnad på 50 kr om 
besöket inte avbokas. Detta gäller även barn och perso-
ner med frikort. 

Personalnytt:
Vi hälsar Jan Gräsberg, specialist i allmänmedicin, Ann-
Christine Engstrand, sjuksköterska och Carina Dorg, 
läkarsekreterare, välkomna till Familjeläkarmottagning-
en. Jan Gräsberg arbetar heltid på Familjeläkarmottag-
ningen. Ann-Christine Engstrand, arbetar onsdagar och 
torsdagar, tjänstgör resterande tid på akutmottagningen 
i Västerås. Carina Dorg, vikarierande läkarsekreterare, 
arbetar halvtid. 

Mina vårdkontakter
Kom ihåg att Du också 
kan nå oss via webben, 
www.ltv.se/famskinnskatteberg 
På Mina vårdkontakter kan Du avboka 
tid, förnya recept tidigare utskrivet från 
FLM Skinnskatteberg, få rådgivning, beställa journal-
kopior och förnya hjälpmedel (t ex för inkontinens och 
diabetes).

Sjukgymnast
Du behöver ingen remiss för att boka tid hos vår sjuk-
gymnast Satu Kujanpää. Hon har ingen speciell telefon-
tid, svarar om hon är på plats, annars lämna meddelande 
på telefonsvarare så ringer hon upp. Tfn: 021-176646

Sommaren 2008
Familjeläkarmottagningen kommer att ha reducerad 
personalstyrka och  verksamhet under sommarmånaderna 
juni, juli och augusti. Detta pga semestertider för 
medarbetarna. Samma öppettider som vanligt.

Lena Alexandersson med personal
verksamhetschef

INFORMATION FRÅN FAMILJELÄKAR- 
MOTTAGNINGEN SKINNSKATTEBERG
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Svenska kyrkans kalendarium juni-augusti 2008

Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling

Lördag  31 maj  Kl. 9.30 Pilgrimsvandring längs Romboleden. Samling vid S:t Davidsgården i   
     Skinnskatteberg (vid kyrkan). Morgonkaffe och information. Samåkning  
     till startplats.
Lördag  31 maj  Kl.20.00 Aftonbön i Skinnskattebergs kyrka.

Söndag 1 juni  Kl.09.00 Morgonbön i Skinnskattebergs kyrka.
Söndag 1 juni  Kl.09.15 (ca-tid) Vi vandrar vidare längs Romboleden.
Söndag 1 juni  Kl.15.00 (ca-tid) Pilgrimsmässa vid Dagarn. Infart Gruvan från Fagerstavägen.
Onsdag 4 juni  Kl.19.00 Församlingsafton i Hedgården. ”Bilder att minnas från bygden”, kaffe.
Torsdag 5 juni  Kl.14.00 Andakt i Hemgården, Skinnskatteberg.
Fredag 6 juni  Kl.13.00 Nationaldagsfirande vid Hemgården. S:t Davidskören och Glädjekören  
     medverkar. Arr: Hembygdsföreningen i Skinnskatteberg.
Söndag 8 juni  Kl.11.00 Söndagsgudstjänst i Skinnskattebergs kyrka.
Onsdag 11juni  Kl.09.00 Morgonmässa i S:t Davidsgården, Skinnskatteberg.
Torsdag 12 juni   Körstämma i Skinnskatteberg.
Fredag 13 juni  Kl.19.00 Välkomstmusiken. Konsert med S:t Davidskören m.fl. på Körstämman. 
     Skinnskattebergs kyrka.
Lördag  14 juni    Körstämma i Skinnskatteberg.
Söndag 15 juni  Kl.11.00 Körstämmans mässa i Skinnskattebergs kyrka.  
     Med ärkebiskop Anders Wejryd.
Tisdag 17 juni  Kl.07.00 -ca 19.00. Församlingsresa mot Flen och Sparreholm. Se inf. hemsida.
Torsdag 19 juni Kl.19.00 Musik i sommarkväll. Skinnskattebergs kyrka. Toril Briese, orgel.
Lördag  21 juni  Kl.10.00 Mässa på Midsommardagen, Skinnskattebergs kyrka. Mottagande av   
     pastorsadjunkt Marie Blommé.    
Söndag 22 juni  Kl.18.00 Gudstjänst i Heds kyrka. 
Onsdag 25 juni  Kl.09.00 Morgonmässa i Skinnskattebergs kyrka.
Torsdag 26 juni Kl.19.00 Musik i sommarkväll i Heds kyrka. Toril Briese musicerar.
Söndag 29 juni  Kl.14.00 Friluftsgudstjänst vid Tyska kyrkan, ett stenröse mellan Gunnilbo och   
     Ramnäs. Följ skyltar. Medtag kaffekorg. Ej handikappvänlig stig.

Torsdag 3 juli  Kl.19.00 Musik i sommarkväll. Gunnilbo kyrka Musik på nyckelharpa med 
     Martin Kjellin, Annette Hallin och Christina Evertsson.
Söndag 6 juli  Kl.10.00 Mässa i Skinnskattebergs kyrka. Avskedspredikan,  Sören Trygg.
Torsdag 10 juli  Kl.19.00 Musik i sommarkväll. Heds kyrka. Karin Hagewald musicerar.
Söndag 13 juli  Kl.10.00 Friluftsgudstjänst vid sjön Kärrgeten. Medtag kaffekorg.
Söndag 13 juli  Kl.14.00 Friluftsgudstjänst med mässa vid Bysala hembygdsgård. Medtag kaffekorg.
Torsdag 17 juli  Kl.19.00 Musik i sommarkväll. Skinnskattebergs kyrka
     Håkan Sund, piano, Grethe Rottböll, sång. Daniel Birgegård, elgitarr.
Lördag 20 juli  Kl.17.00 Kvällsandakt i Heds kyrka. Avslutning på kulturdagarna.
Söndag  20 juli  Kl.10.00 Mässa i Gunnilbo kyrka.

Kalendariet fortsätter på nästa sida.
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Se även information om våra evenemang och verksamheter i Fp:s och BBL:s ”Det händer” och ”Dagboken”.

Musik i sommarkväll 
19/6 kl. 19.00 Skinnskattebergs kyrka:
Toril Briese spelar orgel.

26/6 kl. 19.00 i Heds kyrka. 
Toril Briese musicerar.

3/7 kl. 19.00 Gunnilbo kyrka:
Musik på nyckelharpa; Martin Kjellin,
Anette Hallin och Christina Evertsson

10/7 kl. 19.00 i Heds kyrka. 
Karin Hagewald musicerar. 

17/7 kl. 19.00 Skinnskattebergs kyrka:
Musik med Håkan Sund, piano
Grethe Rottböll, sång och Daniel Birgegård, elgitarr. 

21/8 kl. 19.00 Gunnilbo kyrka:
Lena och Thomas Sahlberg musicerar.

KORSDRAG

Första Korsdraget 
för terminen blir 
27/8 Kl. 13.00 i 
S:t Davidsgården.
Bo Senter sjunger 
och spelar.

Som vanligt blir det 
också kaffe, lotteri och 
andakt.

För höstens övriga 
program se september-

Fortsättning kalendarium
Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling

Söndag  20 juli  Kl.14.00 Friluftsgudstjänst vid Skinnskattebergs hembygdsgård. Medtag kaffe.
     Kaffe fi nns även att köpa.
Söndag  27 juli  Kl.14.00 Friluftsgudstjänst på smedbacken utanför smedjan i Karrmansbo.
     Medtag kaffekorg.

Söndag  3 augusti Kl.10.00 Mässa i Skinnskattebergs kyrka.
Söndag  3 augusti Kl.18.00 Kvällsgudstjänst i Heds kyrka. Avslutning på Vägkyrkan.
Söndag  10 augusti Kl.14.00 Friluftsgudstjänst i Baggbron nr. 27 hos familjen Andersson. 
     Medtag kaffekorg.
Söndag 17 augusti Kl.11.00 Friluftsgudstjänst vid Kolarkojorna i Skinnskatteberg.    
     Följ skyltar. Kolmilans dag. Medtag kaffekorg. 
Söndag 17 augusti Kl.18.00 Mässa i Gunnilbo kyrka.
Torsdag 21 augusti Kl.19.00 Musik i sommarkväll. Gunnilbo kyrka. Lena och Thomas Sahlberg.
Söndag 24 augusti Kl.14.00 Friluftsgudstjänst vid Spiran, Nibbarsbo. Medtag kaffekorg. 
Onsdag 27 augusti Kl.13.00 Korsdraget. Bo Senter spelar och sjunger. S:t Davidsgården.
Söndag 31 augusti Kl.10.00 Mässa i Heds kyrka.
Söndag 31 augusti Kl.14.00 Friluftsgudstjänst på Herrgårdsängen i Skinnskatteberg. Medtag kaffekorg.

19/6 kl. 19.00 Skinnskattebergs kyrka:
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Edithas Wok Away och Minilivs

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

65:-

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

Nytt, större sortiment 
lösgodis 59 kr / kg

Ska ni fira nå´t? 
Vi fixar maten!!

SNF. Naturskyddsföreningen i Skinnskatteberg 
är öppen för alla intresserade. Vi ordnar utflyk-
ter och tar in föreläsare. Vi diskuterar hur vi kan 
påverka i olika naturfrågor.

Styrelsen består bl.a. av: Ordf. Elisabeth Skog tel. 0222-
13244, sekreterare Mepa Rudqwist tel. 0222-13436 och 
kassör Leif Johansson 0222-10971. Kontakta oss gärna 
om du vill veta mer!

HEALING
Jag går som elev hos Terry Evans och söker 
klienter att träna på, healingen är gratis. 
Ring för mer info. Malin 0705436469

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

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

marklägenheter med sjöutsikt!

Slaggvägen 1-9 i Skinnskatteberg
2 - 4 rum och kök

Gör intresseanmälan 
på telefon 073-633 36 00

Midsommarfirande
Midsommarfest vid Bysala 

Hembygdsgård 
20 juni kl. 10.00 - 12.00. 

Medtag blommor och 
kaffekorg. Dans och lekar. 

Varmt välkomna!

Knäppmora AIK utser 
Årets Kamrat 2008
Vet du någon som gjort något bra för andra 
utan att tänka på sig själv. Nu har du chansen 
att ge den personen en utmärkelse den sent 
ska glömma. Har du en kompis som är värd 
att uppmuntras för att hon/han alltid finns där, 
hjälper till, sprider glädje och bryr sig. 
Anmälningar till Knäppmora AIK:s Årets 
kamrat 2008 kan göras tom 30/7 på adressen: 

”Årets kamrat 2008”
Knäppmora AIK  
Köpingsvägen 16
739 31 Skinnskatteberg

Eller på mejl: Knappmora@hotmail.com

Priset på 1 500 kr delas ut på Knäppmora 
AIK:s Skinnsbergsmarken
Lördagen den 9 augusti kl: 13 00


