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Och mycket mer...

GLAD SOMMAR!

Lördag 13 juni 
19.30 Konsert i Skinnskattebergs kyrka 
Ortens körer, Körfestdeltagare och rockgrupp. 
Fri entré 
 

20.30 Körfest med mat, musik och allsång
S:t Davidsgården, Skinnskatteberg 
Kostnad: 100 kr betalas vid anmälan till pastorsexp. 
Information: 0222-100 10 Anmälan senast 5/6
 

Söndag 14 juni 
11.00 Som ett prisma - sändningsmässan. 
Skinnskattebergs kyrka.
Musikmässa skriven av Susanne Bågenfelt för kör, 
rockgrupp och folkmusiker. Text: Eva Norberg. 
Kör och musiker under ledning av Susanne Bågen-
felt.  

Fri entré 
 

Se vidare annonsering och affischering. 

Valnämnden informerar om 
valet till Europaparlamentet 
den 7 juni

Var och när kan jag rösta? 

Läs på ditt röstkort vilket distrikt du tillhör! 

Skinnskatteberg Södra har vallokalen i 
Allaktivitetshuset Sture (obs! ny vallokal).
Skinnskatteberg Norra har vallokalen i 
Hemgården.

Vallokalerna är öppna kl. 08.00-21.00 på 
valdagen. 

Du som bor eller vistas i Hed eller Riddarhyttan 
kan också rösta där på valdagen. 

Röstningslokal i Hed är Heds skola, och är öppen 
mellan klockan 08.00-16.00 på valdagen. 
Röstningslokal i Riddarhyttan är Förskolan 
Ekorren, och är öppen mellan klockan 08.00-
16.00 på valdagen.

Du som vill rösta i förtid kan göra det i 
Kommunhuset, Kyrkvägen 7, Skinnskatteberg: 
Måndagen den 1 juni – söndagen den 7 juni 
(valdagen) kl. 08.00-16.00 

Röstkort 
Om du behöver nytt röstkort vänder du dig till 
Kommunhuset, Kyrkvägen 7, under de tider som 
anges ovan för förtida röstning. 

Valskjutsar den 7 juni 
För de som inte kan ta sig till vallokal eller röst-
ningsställe, erbjuder kommunen s k valskjutsar. 

Beställning av valskjuts sker i kommunens 
reception tel. 0222-450 00, senast fredagen den 
5 juni kl. 15.00. 

Har du frågor om valet? 
Kontakta gärna kommunsekreterare 
Agneta C. Lundberg tel. 0222-451 32 
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0222:ans redaktion: 

Redaktör: Marie Wennerström 
Redaktionsråd: Marlene Carlsson, Anders Pettersson

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
Måndag:  Potatisbullar med bacon
Tisdag:  Tjälknöl & potatissallad.
Onsdag:  Fiskgratäng & potatis.
Torsdag:  Köttgryta & ris.
Fredag:  Kycklingsnitzel, paprikasås & pasta.

Vecka 24
Måndag:  Kycklingfilé, ”bea”sås & klyftpotatis. 
Tisdag:  Sommartallrik.
Onsdag:  Avslutning.

Sommarlov!

Nästa manusstopp:  Den 12 augusti
Utgivningsdatum:  Den 1 september

Äntligen sommar!

Jo, det har varit grönt ett tag nu. Den riktiga 
sommarkänslan kommer ändå först när jag gör 
0222:ans sommarnummer. I ett enda nafs får jag 
en försmak av hela sommaren - midsommarfi-
rande, marknader, auktioner och andra evenemang 
som lockar oss ut ur husen. 

Jag hoppas att sommaren blir lika bra som den 
rekordfina vintern vi har haft (fast mycket varmare 
förstås!). Jag längtar efter dagar då man måste 
bada hela tiden för att kunna vara utomhus. Det är 
nästan så att jag längtar efter myggen...

En härlig sommar önskas alla läsare - medborgare, 
sommarboende, turister och andra som kan tänkas 
läsa detta sommarnummer.

/Redaktionen

Rättelse angående bokslut 2008

I förra numret av 0222:an redovisades 
Skinnskattebergs kommuns bokslut för år 2008. 
Där angavs att resultatet blev 5,8 miljoner, men 
resultatet har inte slutligt fastställts ännu då en 
fråga om nedskrivning av bokfört värde 
återremitterades för yttrande från revisorerna. 
Beslut tas den 8 juni 2009.

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!
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Aktivitetskalender sommaren 2009

Juni
2  Folkpartiet Liberalerna har månadsmöte kl.   
 18.30 på St Davidsgården, med diskussion av   
 aktuella politiska frågor. Välkommen!  
2 Skinnskattebergs Arbetarekommun (s) inbjuder   
 till medlemsmöte kl 19.00 S:t Davidsgården. Nya   
 medlemmar och sympatisörer välkomna! 
3  Vernissage på biblioteket kl 17. Utställningarna   
 ”Sara fångar naturen” av Sara Frinell och ”Näver-  
 slöjd” av Viljo Meriläinen pågår till 4 september. 
4 till 5/6 Sommarcafé. Sommarkafé vid Hembygds  
 gården kl. 13-18 Lördagar och söndagar i juli  
4  Allians för Skinnskatteberg har möte kl. 18.00 på   
 St. Davidsgården, med diskussion inför kommun  
 fullmäktige. Välkommen!  
5 till 6/6 Naturnatt. Nattfågellyssning/ Naturnat-  
 ten med SNF. Vi åker ut och lyssnar på nattens få  
 gelkör i kommunen. samling vid Central   
 skolans parkering kl. 21.00 Kontaktpers.    
 Leif Johansson tel. 109 71  
6  Pilgrimsvandring. Vandring Kolsva-Karmansbo   
 Inleds med mässa i Skinnskatteberg. Gemensam   
 transport till startplats.  
6  Karmansbo marknad kl. 11.00. Se annons sid 11
6  Nationaldagsfirande vid Hemgården. Se annons s. 5
6  FAMILJEDAG i Bastnäs gruvmiljö kl. 15.00 
8  Kommunfullmäktige sammanträder på Kulturhuset  
 Korpen.Välkomna! 
9  Möte och cafekväll. Öppet månadsmöte och cafe  
 kväll i Bysala Hembygdsgård. 
11  Sommarkafé vid Hembygdsgården kl. 13-18 Lörda 
 gar och söndagar i juli 
12  SOMMARDISCO fredagen den 12 juni på STURE  
13  Försommarutflykt till Örtjärn. Arr: Baggbrons  
 byalag 
13  Konsert och Körfest i Skinnskattebergs kyrka.   
 Ortens körer, körfestdeltagare och rockgrupp. Fri   
 entré. Efter konserten: körfest med mat, musik och  
 allsång i S:t Davidsgården.  
14 till 17/6. Ung Kultur Möts Riksfestival på Bergsla- 
 gens folkhögskola.14-17 juni. Se annons sid. 18 
16  Invigning av naturreservatet Venabäcken. Mer   
 information www.lansstyrelsen.se/vastmanland 
19  Midsommarfirande vid Bysala Hembygdsgård kl   
 10. Medtag blomster och förtäring! 
19  Midsommarfirande vid Hembygdsgården i  
 Skinnskatteberg. kl. 14-16  
19  MIDSOMMAR i Riddarhytteparken kl. 14.00 
19  Midsommarfirande vid Baggbro skola.  
26 till 27/6 Riddarhyttemarken. Se annons sid. 12
28  Carl Fredrik Reuterswärd. till 9 augusti.  
 www.galleriastley.com

Juli
1  Visning av Lienshyttan kl 18.00 varje onsdag i juli 
1  Med cykel i Färna. Lätt cykling. Tag med kaffe-  
 korg. Samling vid kiosken. Hans Eric Johansson 
2  Musik i Sommarkväll. Toril Briese spelar. Andakt:  
 Marie Blommé 
7  Öppet månadsmöte och cafekväll i Bysala  
 Hembygdsgård. Alla varmt välkomna! 
8  Med cykel Bysala- Utterberg. Tuff cykling. Tag   
 med kaffekorg. Samling vid Bysala skola. 
9  Grillkväll vid S:t Davidsgården i Skinnskatteberg.   
 Tag med något att grilla. 
9  Musik i sommarkväll. Musik: Toril Briese Andakt:  
 Pia Luotomäki 
11  Tornuppstigning. I Gunnilbo kyrka 
15  Med cykel i Riddarhyttan. Lätt cykling. Samling   
 vid Lokstallet. Tag med kaffekorg. 
16  Auktion på diverse lösöre i S:t Davidsgården i   
 Skinnskatteberg. Utropare Anders Hagewald. 
16  Musik i sommarkväll. Musik: Toril Briese Andakt:  
 Pia Luotomäki 
18 till 19/7 Kulturdagar i Hed. kl. 11.00 - 17.00. Se  
 annons sid. 13
18  Tornuppstigning i Heds kyrka. I samband med  
 Kulturdagarna.  
18  Grillknytis vid Bysala Hembygdsgård.  
 Musikunderhållning utlovas! OBS! Vid regn träffs  
 vi istället i Kolhuset i Karmansbo! 
19  Auktion på diverse lösöre i Klockargården i Hed.   
 Erik Karlsson 
22  Med cykel i Hed. Vi samlas vid Heds kyrka. Tag   
 med kaffekorg. Pia Luotomäki 
23  Musik i sommarkväll. Musik: Toril Briese Andakt:  
 Pia Luotomäki 
25  Sommarauktion. Auktion vid Baggbro skola. 
25  till 26/7 Baggbrodagarna kl. 11-16. Se sid. 20
29  Med cykel i Skinnskatteberg. ”Orten berättar” Pia   
 Luotomäki Samling vid Konsum. Tag med  
 kaffekorg 

Augusti
2  RÖDA JORDENS DAG. vid Röda Jorden kl. 9-14 
2  Hembygdsgårdens dag. Skinnskattebergs  
 hembygdsgård kl. 13
8  Familjefest med kräftor i Baggbro skola.    
 Arr:Baggbrons byalag 
9  Slåtterdag. Slåtter i Lermansbo med SNF: Följ med  
 och jobba med praktisk naturvård och studera den   
 sällsynta växten fältgentiana. Tag med lie, räfsa och  
 kaffekorg! Samling vid centralskolans parkering kl.  
 10.00 Kontaktperson Jerk Frisk tel. 41658
      forts på sid. 8  
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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 småbarns-
föräldrar. Kaffe, te och dryck till barnen fi nns till 
självkostnadspris. 

Öppettider
Tis. kl. 8.30 - 13.00
 kl. 13.00 - 16.00  0-2 år
Ons. kl. 8.30 - 16.00
Fre. kl. 8.30 - 15.00
 

Stacken öppnar igen i våra lokaler i vårdcentra-
len fredag den 12 juni. Ändrade tider fram till 
dess kan du se på www.skinnskatteberg.se under 
Aktuellt.

Vi bjuder på sommartårta onsdag 17 juni
VÄLKOMMEN

Stängt - fredag 26 juni

Sommar stängt har vi fr.o.m. fredag den 3 juli - 
t.o.m. fredag 31 juli

Välkommen tillbaka igen tisdag 4 augusti

Lediga lägenheter
Riddarhyttan
2110010 Västra Parkvägen 3 B  2 rok  65,7 4 219 kr
3880008 Granstigen 6 C  2 rok 60 3 154 kr (kallhyra)
3880013 Granstigen 16 C  2 rok 60 3 154 kr (kallhyra)

Skinnskatteberg
1620015 Klockarbergsvägen 8 B 3 rok 74,5 4 755 kr inkl kabelTV 
1620017 Klockarbergsvägen 8 B 1 rok 41,9 2 782 kr inkl kabelTV 
1360006 Sotvretsvägen 19 A  2 rok 63,8 4 206 kr inkl kabelTV 
1360015 Sotvretsvägen 19 B  3 rok  81 5 236 kr inkl kabelTV
1360017 Sotvretsvägen 19 B  1 rokv 32,9 2 256 kr inkl kabelTV

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

Konsumentvägledning 

Konsumentvägledning fi nns för dig som bor i 
Skinnskattebergs kommun. Hit kan du vända 
dig när du behöver råd och stöd i konsument-
rättsliga frågor. 

Av konsumentvägledaren kan du få 

- information om dina rättigheter och skyldig-
heter som konsument
- råd inför köp av varor och tjänster, t ex hant-
verkstjänster eller hemutrustning
- enkel hushållsekonomisk rådgivning.

På Konsumentverkets webbplats fi nns möjlig-
het att läsa om konsumenträtt och där kan du 
även hitta kontaktuppgifter för råd inför köp, 
ekonomisk rådgivning och för hjälp med dina 
klagomål.

Konsumentvägledare
Anna Öberg
Telefontid: 
Måndagar kl.13.00 – 16.00
Besök efter överenskommelse.
Tfn:  0222-45017
E-post: konsument@skinnskatteberg.se  

I sommar är Konsumentvägledningen stängd 
vecka 27-30 samt 32
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Cope- föräldrautbildning
för dig med barn i åldern ca 3-11 år.

Föräldrars delade erfarenheter är viktiga och värdefulla.
Tillsammans försöker vi hitta strategier där vi genom att
ändra vårt eget förhållningssätt, kan minska våra barns

negativa beteenden.

Vill du utveckla dig i din föräldraroll?
Känns det kanske spännande och utmanande?

... då kan det vara nå´t för dig!
Varför inte hänga på?

Vill du veta mer? Kom till ett informationsmöte på Stacken,
Kyrkvägen 1.  onsd. 8/9 kl. 19.00- 20.00 Fika!

        Kursen startar 15/9, består av 8 kurstillfällen 19.00- 21.00 och är kostnadsfri.
Vi bjuder på fika varje gång!

Lotta Larsson (070- 2214841) och Carina Andersson Stacken (450 55)         

Välkomna!
Skinnskattebergs kommun 

Skinnskattebergs Hembygdsförenings
aktiviteter juni-juli-augusti 2009

Midsommarfirande vid 
Hembygdsgården
Midsommarstången kläs den 18 juni kl. 18.00
Midsommarfirande den 19 juni kl. 14-16

Sommarkafé kl. 13-18
Lördagar och söndagar i juli

Hembygdsgårdens dag
Söndagen den 2 augusti kl. 13.00-16.00

Nationaldagen 6 juni 
vid Hemgården kl. 13.00
Program
◦ Tal av Nils-Göran Wiberg
◦ Utdelning av Hernfrid  
   Barks stipendium
◦ Musikunderhållning av Ulf Svansbo och  
   Eva Elmstedt.

Hembygdsföreningen serverar kaffe med dopp. 
(Frivillig avgift)

Arr: Skinnskattebergs hembygdsförening, 
Svenska kyrkan och Skinnskattebergs kommun
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Sommarkryss 2009
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Från denna säsong kommer ditt latrin att komposteras 
och bli gödning på åkermark. Därför är det viktigt att 
inte skräp eller farliga ämnen läggs i latrinkärlet.

Varför ska vi skapa ett kretslopp?
Latrin innehåller viktiga näringsämnen för jordbruket, 
som fosfor, kväve och kalium. Det är samma närings-
ämnen som finns i konstgödsel. Om vi kan ersätta en 
del av konstgödseln, som är en ändlig resurs, med t ex 
latrin så är det mycket positivt för miljön.

Hur ska det gå till?
Latrinkärlen som samlas in kommer att köras till Sörby 
gård i Tumbo, som ligger ca 3 mil söder om Västerås. 
Där finns en anläggning för våtkompostering av latrin 

VafabMiljö, 721 87 Västerås, tfn 021-393500, fax 021-335150, e-post: info@vafabmiljo.se  hemsida: www.vafabmiljo.se

Nyheter för dig  
som har latrinhämtning

Har du frågor om latrin och latrinhämtning kontakta din kommun.

och liknande avfall. Våtkomposteringen innebär att 
det organiska materialet bryts ner med hjälp av mik-
roorganismer, under tillförsel av syre. Behandlingen 
tar ca 10 timmar. Det komposterade latrinet sprids 
sedan, som gödnings- och jordförbättringsmedel, på 
gårdens åkrar. 

Vad måste man tänka på?
För att få en ren produkt, som kan spridas på åker-
marken, får latrinet inte innehålla något skräp. Plast-
säckar får inte sättas i kärlet. Latrinkärlet får endast 
innehålla:

•	 Latrin	(kiss	och	bajs)

•	 Toapapper

•	 Eventuellt	strömedel,	t	ex	torv
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Vi kommer att hålla öppet under sommaren:
15 juni – 14 augusti
Måndag— onsdag—fredag  kl. 18.00-23.00
Fredagar     kl. 19.00-24.00
under nästan hela sommaren med undantag för midsommarafton 
och veckorna 29 och 30 då det är stängt.

Det kan handla om aktiviteter såsom spel och tävlingar av olika 
slag, fi lm, karaoke etc. Är det fi nt väder kan vi även samlas vid 
Skärsjön och spela volleyboll eller brännboll på Herrgårdsängen.

Vi sätter upp anslag på STURE om vad som är på gång.

Närmast väntar ett efterlängtat SOMMARDISCO fredagen den 
12 juni. Kom och upplev en magisk kväll! 

Aktiviteterna är naturligtvis drogfria. Verksamheten riktar sig 
till ungdomar från åk 7 och uppåt. Självklart är du som förälder 
välkommen att besöka oss. Det skulle vi uppskatta!

Välkomna!
Güton, Pia, Roger och Marie
Tel: 450 70 STURE 

 

Nu är det dags!

Blommor av många slag, 
plantor m.m
Bra priser!

Baggbrons Överskott
Öppet 10.00-18.00 alla dagar

Tel: 0222-150 26

Fortsättning på
Aktivitetskalender 
sommar 2009

Augusti
11  Möte och cafekväll. Öppet månadsmöte  
 och cafekväll i Bysala Hembygdsgård.  
 Alla varmt välkomna! 
16  Kolardag vid kolarkojorna, Skärsjön med  
 SNF i samarbete med Kolarbyn Eco- 
 lodge. Vi fi rar också SNF´s 100 årsjubi 
 leum. Kontaktperson Leif Johansson 
 tel. 109 71  
18  Folkpartiet Liberalerna har månadsmöte  
 kl. 18.30 på St Davidsgården, med 
 diskussion av aktuella politiska frågor.  
 Välkommen!  
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Biblioteket informerar

Sommaröppettider:

Vecka 25 15-19/6
Mån-tors 10-12, 13-17

Fre Midsommarafton Stängt

Vecka 26-28 22/6-10/7
Mån-tors 10-12, 13-17

Fre 10-12, 13-15

Vecka 29, 30 Stängt

Vecka 31-33 27/7-14/8
Mån-tors 10-12, 13-17

Fre 10-12, 13-15

Fr.o.m vecka 34 ordinarie öppettider

Sommarlån kan erbjudas, säg till vid lånedisken.
Ej sommarlån av ljudböcker, fi lm och nya böcker 

(2009)
En trevlig sommar önskar

Anders, Christina, Ingegerd och Isabelle

Sommarutställningar

”Sara fångar naturen” av Sara Frinell
3 juni – 4 september

Sara har tidigare gått på Centralskolan i Skinnskat-
teberg, men bor numera i Stockholm. I denna utställ-

ning kommer hon att visa fotografi er.

Galleri Tittskåpet

”Näverslöjd” av Viljo Meriläinen
3 juni – 4 september

Utställningarna har Vernissage
Onsdag den 3 juni kl 17.00

Tips på sommarläsning 

Boktjuven av Marcus Zusak

En fantastisk bok om böcker och 
läsandets betydelse, som har omtalats 
som blivande klassiker. Året är 1939 
i Tyskland och döden är i hög grad 
närvarande. Liesels liv förändras efter 
det att hon och brodern ska lämnas 
till en fosterfamilj, men brodern 
dör på vägen dit. Hon fi nner en bok 
bredvid sin brors grav, vilket blir den 
första bok som hon stjäl. Orden, döden och böck-
erna får stor betydelse för Liesel, och har också stor 
betydelse i denna poetiskt välskrivna bok. Böckerna 
öppnar nya världar och snart är Liesel en fullfjädrad 
boktjuv, som stjäl från bibliotek, nazisters bokbål 
och var helst hon råkar på en bok. Slutligen är det 
hennes egna ord som bokstavligen räddar Liesels liv. 
Isabelle Andersson

Vinterträdgården av Christine Falkenland

Ännu ett ”måste läsa i sommar”, 
särskilt om man är sugen på kärlek 
och skrivande, är denna bok av Fal-
kenland, som utkom förra året. Den 
stora frågan är inte bara om de äls-
kande kommer att få varandra, utan 
dels hur kärleken ser ut. Och dels 
hur man ”fi nner ett språk”, som blir 
liktydigt med att ”fi nna sig själv”, i 

förhållande till ens relationer till andra. Falkenland 
som tidigare har skrivit poesi ger här varje ord bety-
delse; allt som skrivs blir viktigt, som om varje ord 
vore vägt på guldvåg. Poesi i fantastisk prosaform! 
Läs och njut ordens beröring.
Isabelle Andersson

Det händer 
på Kulturhuset Korpen 

Måndag 8 juni kl. 18.00
Kommunfullmäktige sammanträder

Söndag 30 augusti kl.18.00
Säsongspremiär för BioKorpen

För aktuell fi lm se www.biokorpen.se
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Massagebehandlingar
Klassisk massage          ca 30 min
Helkroppsmassage       ca 60 min
Friskvårdande massage
Halvkroppsmassage       ca 60 min                       
Helkroppsmassage ca 60 min

Som massör/massageterapeut arbetar jag både i 
friskvårdande och rehabiliterande syfte.

Det kallas muskelbehandling eller terapeutisk 
stretching när jag behandlar området du har ont i. 

Som massageterapeut arbetar 
jag på specifika muskler och 

muskelgrupper genom att 
tänja, töja, massera 

och trycka.

Certifierad och Diplomerad Massageterapeut                                
Toini Korpilahti

Centralvägen 5 Skinnskatteberg
Tidsbokning  070 448 28 77

Tillsammans kan vi skapa ett 
bättre Skinnskatteberg

Vi behöver Dig som vill vara 
med och dra Ditt strå till stacken!

Alla kan delta på sina villkor, till exempel
- delta i våra månadsmöten och diskutera ak-
tuella frågor i vår kommun. Ju fler idéer och 
förslag, desto bättre slutliga förslag. I en liten 
kommun som vår ligger förslag och beslut 
synliga för alla.

-  vara med i en arbetsgrupp om en 
 aktuell fråga
-  efter nästa val komma in i 
 fullmäktige
-  på sikt delta aktivt i utskott eller  
 nämnd

Är Du ung, gammal eller mitt i livet? 
Om demokratin ska leva, måste många 

delta och ta ansvar. 
Gör slag i saken, och hör av Dig!

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

vanja.leneklint@telia.com eller tel 41672

Vi lovar Dig en rolig och intressant tid!

Månadsmöte den 2 juni klockan 18.30
i St Davidsgården med diskussion av 

aktuella frågor.

Du är hjärtligt välkommen!

Vi bjuder på fika.

        

Vi är största fastighetsägaren i 
kommunen och hyr ut

1-2 rok        på - Klockarberget
   - Smedstigen
   - Sjövägen i Riddarhyttan
3-4 rok - Sotvreten (radhus)
   - Mårdstigen - Harstigen 
     (parhus, även 6 rok)
   - Rådjursstigen - Harstigen 
     (villor)
   - Sjövägen i Riddarhyttan 
     (radhus)
Intresserad? 
Ring Åke Nilsson på tel 0706-23 16 35
Titta på: www.smedjebygden.se
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Vill Du vara med och styra 
Skinnskattebergs kommun efter valet 
2010?

Kom då till ”Allians för Skinnskattebergs” 
UPPTAKTSMÖTE.
När?  Den 9 september 2009, kl. 19.00 
Var?  Galleri Astley 
Hur?  För fram Dina åsikter och Din bild av  
  Skinnskattebergs framtid.

Har du några funderingar? Ring eller skriv ett 
e-postmeddelande till: 
Carina Sándor, tel. 070-30 32 192, e-post. 
carina.sandor@liberal.se 
Rolf Andersson, tel. 070-530 25 86, e-post. 
johnrolf@spray.se 
Bo Öberg, tel. 070-624 33 03, e-post. 
bo.oberg@skinnskatteberg.se 

Lars Carnbrand, tel. 0222-300 72 

Allians för Skinnskatteberg 
www.alliansforskinnskatteberg.se

 

 

 
 

Medlemsmöte
Skinnskattebergs Arbetarekommun (s)

Tisdagen den 2 juni kl 19.00
S:t Davidsgården

Våra nya medlemmar och sympatisörer 
är hjärtligt välkomna! 
Vi bjuder på Fika!

Socialdemokraterna i Skinnskatteberg

Hemsida: www.s-info.se/skinnskatteberg

VÄLKOMMEN TILL
INVIGNINGEN AV

NATURRESERVATET 
VENABÄCKEN
16 JUNI 2009

PROGRAM MUSSELUDDEN finns på 
www.skinnskatteberg.se

Evenemanget genomförs i samarbete med 
Köpings och Skinnskattebergs kommuner och 

lokala föreningar.
Kartor och information finns på 

Länsstyrelsens hemsida under naturvård/guide 
till länets reservat

Lördagen den 6 juni 
kl. 11.00-16.00

Kl. 11.00 Marknaden invigs av Carina   
  Sandor
Därefter Ylva Andersson sjunger
  Nationalsången
  Stipendieutdelning

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

Ät lunchen på Marknaden. - Heds IF utser 
marknadens starkaste person i en 3-kamp!

Även i år: Bergslaget och Heds IF har samlat 
till en loppis till förmån för föreningslivet.

Välkomna till en härlig dag i Karmansbo 
önskar Heds IF och Bergslaget i Skinnskatteberg
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RIDDARHYTTEMARKEN
FREDAG  26 JUNI        -------       LÖRDAG   27 JUNI

 Kl 15.00 – 24.00 Kl 9.00 – 17.00
16:året

Gammelfordonshobby, Kuriosa, Knallar, Hantverkare mm. Start fredag 15.00.
Lördag  FINBILAR, MC visar upp sig. Rösta fram snyggaste fordonet. Fina priser, 
tre klasser.  Vinn fina priser! På sågplanen intill Riksväg 68.

Fredag Kl 19.30  På scen: Västandraget. Kl 21.00 Plektrum. 
Förtäringstält: 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
i Bastnäs gruvmiljö
den 6 Juni kl. 15.00

MIDSOMMAR i Parken
Riddarhytteparken
den 19 Juni kl. 14.00

RÖDA JORDENS DAG
vid Röda Jorden
den 2 augusti kl. 9-14

VISNING
av Lienshyttan 18.00
varje onsdag i juli

RIDDARHYTTAN HEMBYGDS- OCH INTRESSEFÖRENING INBJUDER ÄVEN TILL

Gräsklippare
Just nu kampanjpris på utvalda 
klippare. Välkommen in!
0222-411 21
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GÖR EN KUL TUR
PÅ KULTURDAGAR I HED!

LÖRDAG 18 & SÖNDAG 19 juli 2009 
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, Heds IF
OBS! Endast söndag!

Skolmuseet

Heds 
Vävstuga
Bernshammar

Karmansbo Bruksmiljö
Smedjan och Brukslägenhet

Karmansbo Bagarstuga

Karmansbo Herrgård
Musikunderhållning kl. 12.00

Öppen trädgård

Från 
Skinnskatteberg
väg 596

Från Köping
länsväg 250

 

 

 

Vägkyrkan i Hed

Apoteket Svanen
Telefonnummer Kundcentrum: 

0771-450 450

Öppethållande 6 juli - 14 augusti
09.00 - 12.30,  13.30 - 16.00

Kom ihåg att lämna överblivna läkemedel till Apoteket!

Trevlig sommar!

Nu för 
8:e år

et!
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Komprenörer i 
Skinnskatteberg
Under våren har 35 anställda, chefer och 
tjänstemän, genomgått en utbildning med 
syftet att förbättra kontakten mellan nä-
ringslivet och kommunen.

Utbildningen ska syfta till att öka förståelsen för 
företagare och deras villkor. Vi har bl.a. disku-
terat attityd till företagande, etik, service, det 
personliga mötet och hur vi sprider information.

Utbildning var delad på 3 st halvdagar, och ge-
nomfördes i samarbete med NVU, Norra Väst-
manlands Utbildningsförbund.

(Komprenör:  sammansatt ord från kommun och 
entreprenör)

Näringsliv och Turism

 

HAR FLYTTAT TILL NY LOKAL PÅ 
ROSENLUNDG. 2 (VID JETMACKEN).
VI UTÖKAR SORTIMENTET MED HUND, KATT,  
TRÄDGÅRDSTILLBEHÖR OCH STÄNGSEL.

Hästsportbutiken
Rosenlundsgatan 2, Köping

Öppetider: Mån-fre 10-18 
lunch 12.30-13.30 Lör 10-13
0221-160 09
www.hastsport.se

VÄLKOMNA!

Kommunfullmäktige 
sammanträder

Måndagen den 8 juni
på Kulturhuset Korpen

Ärendelista publiceras på 
www.skinnskatteberg.se

ca 1 vecka innan 
sammanträdet.

Välkomna!

Skinnskattebergs kommun
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Information från Familjeläkarmottagningen 
Skinnskatteberg 09-05-10
Sommaren 2009
Familjeläkarmottagningen kommer att ha reducerad personalstyrka 
och verksamhet under sommarmånaderna juni, juli och augusti pga 
semestertider för medarbetarna. Sjukgymnastiken är stängd v 28-32.
Arbetsterapin är stängd v 26-29. För övrigt samma öppettider som vanligt.
Vid behov kontakta distriktssköterska för rådgivning. 

Personalnytt
Leg läkare Hüseyin Almali finns hos oss sedan hösten 2008.
Familjeläkare Jan Gräsberg tjänstgör f n 25%. 
AT-läkare Anna Syposz gör sin ST-utbildning och finns hos oss
de veckor hon inte finns på specialistklinik.
 
Tidsbokning och medicinsk rådgivning  
Ring oss då Du önskar receptförnyelse, rådgivning eller vill boka tid hos läkare, distrikts-
sköterska, lab m m. Detta för att Du ska mötas av sjuksköterska inför bokning. Receptionen 
är inte bemannad av sjuksköterska.  
Tfn: 021-176640,  kl 08.00 – 16.00
Du kan även nå oss via webben, www.ltv.se. Där finns ”Mina Vårdkontakter” där Du kan 
skaffa Dig ett konto och därefter nyttja vissa tjänster via nätet, t ex förnyelse av recept och 
avbokning av tid.

Vid akuta livshotande tillstånd ring 112 

Hur man ringer till FLM Skbg
Vi har ett telefonsystem där Du som patient kan välja att boka en samtalstid för att sedan bli 
uppringd av våra sjuksköterskor. Du slipper sitta i telefonkö och kan själv välja när Du vill 
bli uppringd. Vi ringer sedan upp Dig på avtalad tid. 
Vid kontakt med laboratoriet, arbetsterapeut, sjukgymnast, BVC och barnmorska kan Du 
ringa direkt enl. nedan:

Laboratoriet:         kl 09.00-16.00   tfn 021-176652 ej Tis och Fre em
Arbetsterapeut:     kl 08.00-09.00  tfn 021-176645
Sjukgymnast:     tfn 021-176646
BVC          kl 08.00-09.00   tfn 021-176644 Tis, Ons, Tors, Fre
Barnmorska:          kl 09.30-10.30  tfn 021-176654 Mån och Fre

Från kl 16.00 blir du automatiskt vidarekopplad till Hälso- och sjukvårdsupplysningen när 
Du ringer 021-176640.  

Lena Alexandersson med personal
verksamhetschef
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Kafé & Restaurang 
Njut av  läcker mat lagad & bakad från 
grunden av främst lokala råvaror. 

Sallader, smörgåsar, a la carté, kakbuffé &  
SIA lösglass.
 
Kakbuffé: 12.00-17.00, Restaurang: 13.00-21.00           

Karmansbo Marknad 06 juni
Besök marknaden och smedjan och 
avsluta med  vår kakbuffé eller avnjut en 
av Sveriges nationalrätter i vår restaurang.

Öppettider 06 juni
Kakbuffé: 11.00-17.00, Restaurang: 12.00-17.00

Sommar på Karmansbo Herrgård
Restaurang, Kafé och Bed & Breakfast

Öppet: 29juni-09 augusti, alla dagar 

Karmansbo Herrgård, 730 30 Kolsva, 0222-301 56, karmansboherrgard.se

Shopping i Färna
 
Vi har fyllt det gamla stallet till bredden med 
trendiga inredningsdetaljer, kläder från Gunilla 
Pontén design, Jensen Women & Repeat, 
smycken, hantverk och mycket mer.
Pausa gärna med fika & glass!

Tisdag-söndag 11.00-17.00 hela sommaren!

Färna Herrgård & Spa, 0222-281 81, fernaherrgard.se
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SJUNG GULDFÅGEL
”Musik i sommarkväll” 
To. 27 augusti kl. 19.00
Skinnskattebergs kyrka

S:t Davidskören under ledning av  
Gunilla Kindahl Broberg 
Andakt: Marie Blommé 

Årets fasteinsamling gav 25.100 kr 

Stort tack till alla som 
varit med och samlat!

VUXENKONFIRMATION
Nu drar vi igång en grupp för dig som  
är mellan 16-100 år

Vi ses en gång i veckan under sommaren 
och avslutar med gemensam gudstjänst 
i augusti. Den som inte är döpt har också 
möjlighet att bli det under sommaren.

Anmälan till 0222-100 10 
senast 10 juni 
Informationsmöte i  
S:t Davidsgården 
Den 3 juni kl. 17.00

Öppettider:

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 !

JANSSONS ELEKTRISKA
i Skinnskatteberg AB
Tel. 0222-104 60
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Caroline
af Ugglas
(Mån 15/6 18.00)

 

Brasiliansk  Festivalföreställning (Sön 14/6 19.00) 

 

Seminarium: 
Unga som 
tillväxtfaktor 
(Mån 15/6, 9-16) 

Under fyra dagar i juni kommer ungdomsfestivalen UKM Riksfes-
tival 2009 att äga rum i Skinnskattebergs kommun. Närmare be-
stämt på Bergslagens folkhögskola, Systemairhallen & Kulturhuset 
Korpen. Ungefär 300 ungdomar från hela Sverige deltar på festi-
valen och visar upp sin kulturform. Skinnskattebergs kommun som 
är medarrangör på festivalen, vill bjuda in alla kommunens innevå-
nare till festivalens olika arrangemang. Allt är gratis och drogfritt!

Söndag 14/6 från kl 18.00: 
Invigning med Ungdomar från kommunen & regionen, Budkavlen för en 
kärnvapenfri värld, Brasiliansk festivalföreställning, Butohdans.    
Plats: Bergslagens folkhögskola

Måndag 15/6 från kl 18.00: 
UKM festival med Caroline af Ugglas och ungdomar från hela Sverige.   
Plats: Systemairhallen

Tisdag 16/6 från kl 18.00: Festivalen fortsätter.  Plats: Systemairhallen

EXTRA EXTRA EXTRA 
För politiker, tjänstemän, ungdomsledare, lärare m.m. 
Måndag 15/6 kl 9 - 16: Ungdomar som tillväxtfaktor 
Seminarium med: Torgny Sandgren -Ungdomsstyrelsen, Johan Lindgren 
Umeå – årets ungdomskommun, Lotta Svensson – ungdomsforskare & 
Jytte Rydiger – UKM. 
Plats - Kulturhuset Korpen. Kostnad 500 kr inkl lunch. 
Anmälan till 0222-444 00. 

Hjärtligt välkomna!

EttKuLturliv
 ALLAFöR

Skinnskattebergs
kommun
Skinnskattebergs
kommun

 

Budkavlen för en 
kärnvapenfri 
värld  
(Sön 14/6 18.00) 

UKM Riksfestival -09 i Skinnskatteberg 14-17/6
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Svenska kyrkans kalendarium juni-augusti 2009
Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling

 
Torsdag 4/6 kl. 14.00 Andakt på Hemgården i Skinnskatteberg. Marie Blommé
Lördag  6/6 kl. 10.00 Pilgrimsvandring Kolsva-Karmansbo. Inleds med mässa  
     i Skinnskattebergs kyrka. gemensam transport till startplats.  
Söndag  7/6 kl. 11.00 Gudstjänst i S:t Davidsgården, Skinnskatteberg. Pia Luotomäki.
Tisdag  9/6 kl. 16.00 Vardagsmässa i Skinnskattebergs kyrka. Hans Eric Johansson.
Lördag  13/6 kl. 19.30 Konsert i Skinnskattebergs kyrka. Ortens körer, körfestdeltagare och  
     rockgrupp. Fri entré 
     Efter konserten: körfest med mat, musik och allsång i  
     S:t Davidsgården. Info. och anmälan senast 5/6 till 0222-100 10.  
Söndag 14/6 kl. 11.00 Sändningsmässa i Skinnskattebergs kyrka. Körfestens mässa heter  
     ”Som ett prisma”, nyskriven av Susanne Bågenfelt för kör, 
     rockgrupp, folkmusiker och församling. Församlingens präster  
     medverkar. 
Tisdag  16/6 kl. 07.00 - ca 19.30 Årets församlingsresa. Resa mot Närke med förbeställda  
     platser. För information: Lisbet Kjellin tfn. 0222-336 36.
Torsdag 18/6 kl. 10.30 Andakt på Klockarbergsgården i Skinnskatteberg. Lisbet Kjellin.
Lördag  20/6 kl. 11.00 Midsommarmässa i Heds kyrka. Marie Blommé.
Söndag 21/6 kl. 11.00 Söndagsmässa i Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé.
Lördag  27/6 kl. 18.00 Mässa och musik vid helgsmål i Gunnilbo kyrka. Marie Blommé.
Söndag 28/6 kl. 11.00 Söndagsmässa i Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé.
Söndag 28/6 kl. 14.00 Sommargudstjänst Vid Karmansbo smedja. Marie Blommé.
Onsdag 1/7 kl. 19.00 Med cykel i Färna. Lätt cykling - tag med kaffekorg. Samling vid 
     kiosken. Hans Eric Johansson.
Torsdag 2/7 kl. 14.00 Andakt på Hemgården i Skinnskatteberg.  
Torsdag 2/7 kl. 18.00 Vi grillar vid S:t Davidsgården. Ta med något att grilla! 
Torsdag 2/7 kl. 19.00 Musik i sommarkväll, musikgudstjänst, Toril Briese. 
     Andakt, Marie Blommé, Skinnskattebergs kyrka.
Lördag  4/7 kl. 18.00 Musik vid helgsmål i Heds kyrka, Toril Briese. Andakt, Marie Blommé.
Söndag 5/7 kl. 11.00 Söndagsmässa i Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé och  
     Marie Jansson.
Söndag 5/7 kl. 14.00 Sommargudstjänst vid Kärrgeten. Marie Blommé och Marie Jansson.  
     Tag med kaffekorg.
Onsdag 8/7 kl. 19.00 Med cykel Bysala-Uttersberg. Tuff cykling. Tag med kaffekorg.  
     Hans Eric Johansson. Samling vid Bysala skola. 
Torsdag 9/7 kl. 18.00 Vi grillar vid S:t Davidsgården. Tag med något att grilla! 
Torsdag 9/7 kl. 19.00 Musik i sommarkväll, Skinnskattebergs kyrka musikgudstjänst. Toril  
     Briese. Andakt, Pia Luotomäki.
Lördag  11/7 kl. 17.00 Tornuppstigning i Gunnilbo kyrka. 
Lördag  11/7 kl. 18.00 Helgsmålsbön i Gunnilbo kyrka. Hans Eric Johansson.
Söndag 12/7 kl. 11.00 Söndagsmässa i Skinnskattebergs kyrka. Hans Eric Johansson. Kaffe.
Söndag 12/7 kl. 14.00 Sommarmässa vid Bysala hembygdsgård, Hans Eric Johansson. 
     Hembygdsföreningen säljer kaffe.  
Tisdag  14/7 kl. 16.00 Vardagsmässa i Skinnskattebergs kyrka. Pia Luotomäki.
Onsdag 15/7 kl. 19.00 Med cykel i Riddarhyttan. Lätt cykling. Hans Eric Johansson.  
     Tag med kaffekorg. Samling vid Lokstallet
Torsdag 16/7 kl. 10.30 Andakt på Klockarbergsgården, Skinnskatteberg. Hans Eric Johansson.
Torsdag 16/7 kl. 17.00 Auktion på diverse lösöre i S:t Davidsgården. Anders Hagewald. 
Torsdag 16/7 kl. 18.00 Vi grillar vid S:t Davidsgården. Tag med något att grilla! 
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HEALING O PRIVATSITTNINGAR
UTBILDAD AV TERRY EVANS
RING FÖR MER INFO 0705436469

Midsommarfi rande
Midsommarfest vid Bysala 

Hembygdsgård 
19 juni kl. 10.00 - 12.00. 

Medtag blommor och
kaffekorg. Dans och lekar. 

Varmt välkomna!

Välkommen att följa med på vår församlingsresa!
Tisdagen den 16 juni åker vi mot Närke

Litet ur programmet:  
 

- Bergööska huset i Hallsberg: Karin Bergöö Larssons  
(maka till Carl Larsson) födelsehus med utställningar.
- Vätternlax på Olshammarsgården.
- Stjernsunds slott med eftermiddagskaffe i slottscaféet. 
 

Kostnaden blir 300 kr som betalas i förväg. 
För anmälan, ring pastorsexpeditionen 
tfn. 0222-100 10 senast den 5 juni. 
Först till kvarn......... 

För ytterligare information kontakta: Udden 070 719 54 34 • Byalaget 0222-140 15 
Byalaget ang bokning av marknadsbord eller ang auktion 0222-140 15/070 211 19 32 

Sön 26 juli kl 11-16

BAGGBRO
dagarna

Lör 25 juli kl 11-16
Motorcykelparad på byvägen (alla MC-åkare välkomna)
Modellflyg på ängen vid Udden
Turer med ångbåten
Turer med Uddens Bryggbåt
Visning inför auktion
Auktion vid Skolan
Westernridning vid Udden
Vallhundsuppvisning vid Udden
Fisketävling vid Badplatsen (ta med  ”toppknutet” metspö)

Caféverksamhet vid Udden och Skolan
”Traktortaxi” hela dagen Udden-Skolan
Vernissage konstutställning i Skolan(Christer Sjögren)
Flugfiskeskola
Grillafton med trubadur kl 18.00 - 21.00

Marknad vid Skolan
Motorcykelparad på byvägen (alla MC-åkare välkomna)
Modellflyg på ängen vid Udden
Turer med ångbåten
Turer med Uddens Bryggbåt
Vallhundsuppvisning vid Udden
Westernridning vid Udden
Caféverksamhet vid Udden och Skolan
”Traktortaxi” hela dagen Udden-Skolan
Vernissage konstutställning i Skolan(Christer Sjögren)
Tovning av ull i Skolan
Flugfiskeskola
Ankrace i Hedströmmen
mm


