
Allaktivitetshuset Stures
sommarprogram

sid 10

Kulturdagarna i Hed
sid. 13

Kommunens bokslut
för 2009

sidorna 7 - 9
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Aktuellt för Skinnskattebergs kommun - 
Årgång 26 Nr 6, Sommar 2010

Kommunfullmäktige 
sammanträder
Måndag 7 juni 
klockan 18.00

på  Kulturhuset Korpen

Kommunstyrelsen
sammanträder

22 juni
31 augusti

klockan 13.15
i Röda rummet, 
Kommunhuset

Ur detta nummer: 
* Nya riktlinjer  sid. 2 
* Apotekets öppettider sid. 6 
* Nya ordningsföreskrifter sid. 12 
* Sedan sist  sid. 14 
* Ekomuseum Bergslagen sid. 16 
* Kyrkans kalender sid. 23 

Läs mer på www.korstamma.se!

Lokalt körframträdande u Opera på skäret u Marknad  
u Sing-a-long u Kulning med Kerstin Sonnbäck u Väl-
komstkonsert med S:t Davidskören u Kungabröllop via 
storbildsTV u Busksång i sommarnatten u
Noll Corpus - Butohdans u Visstuga 
med Bertil Olsson

Kör allsång u Voces Nordicae u 
Lina Adolphson u Rongedal

Körstämman 2010

med reservation för ändringar

18 - 20 Juni
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0222:ans redaktion:

Redaktör:  Anders Pettersson 
Redaktionsråd: Marlene Carlsson   

Adress:  0222:an, Box 101 
  739 22 Skinnskatteberg 
tfn:  0222 / 451 39 
e-post:   0222@skinnskatteberg.se
Ansvarig utgivare:  Kommunchef Leena Berglund 
0222:an utkommer med 10 nummer/år. Den finns även att hämta 
i kommunhusets reception samt på webben:  
www.skinnskatteberg.se. Du kan prenumerera på 0222:an för 
120:- om året. Kontakta redaktionen. 
Redaktionen ansvarar inte för material som inte beställts.

Nästa manusstopp:  Den 12 augusti
Utgivningsdatum:  Den 31 augusti

Nya riktlinjer för 0222:an 
antgna av kommunstyrelsen 2010-03-23.  

Gäller från och med Septembernumret 2010

Utgivningsfrekvens
0222:an ska utkomma med 10 nr / år

Begränsat antal sidor
• Varje annonsör får använda maximalt 2 sidor i  
 samma nummer. 
• Varje nummer får vara maximalt 16 sidor. Jul- och  
 sommarnummer får vara maximalt 24 sidor.

Annonsering
• Möjligheten finns för nya företag och föreningar  
 att få med information om att de startat, vilken  
 verksamhet de har samt kontaktinformation. Ingen  
 avgift tas ut för detta men redaktionen bestämmer  
 layout och storlek.
• Föreningar och samhällsservice (t.ex. familjelä 
 karenheten) får annonsera med max 2 sidor/verk 
 samhet och nummer. I mån av plats kan en annon 
 sör få mer plats. Undantag för kyrkans kalender 
 sida som är stående.

Externa annonser 
• Det är ”först till kvarn” som gäller för externa 
 annonsörer (möjlighet att komma på kölista finns).  
 Priset för annonser gäller enligt nedan. Priserna är  
 exkl. moms.

   Föreningar Företag
Helsida   800:-  2700:-
Halvsida   500:-  1500:-
Halvsida 10 nummer 3000:-  8000:-
Kvartssida  300:-  800:-
Kvartssida 10 nummer 2000:-  5000:-
1/8-dels sida  200:-  500:-
Notis   100:-  300:-

Politisk information
Politiska partier/konstellationer kan via annonser informera 
om möten/studiecirklar samt bedriva medlemsvärvning. 
Innehållet formuleras huvudsakligen i rubrikform. 
0222:n skall inte vara ett politiskt forum. För propaganda, 
debatt och politiska budskap hänvisas till andra medier.
Texter som kan väcka behov av bemötande/svar från andra 
politiska partier eller konstellationer skall inte finnas i 
0222:n. 
Politiska annonsörer skall boka rimliga annonsstorlekar i 
förhållande till innehållet. Om materialet inte överensstäm-
mer med riktlinjerna skickas det tillbaka till annonsören.
Kommunens politiska ledning uttrycker/skriver sig neutralt i 
texter som är redaktionella.
Viktiga beslut i KF och KS redovisas kontinuerligt 0222:n.

 Övrigt 
I Kalendern kan man "annonsera" gratis med evenemang 
inom kommunen. Information om datum, tid, plats och typ 
av evenemang får finnas med. I mån av plats kan man få fyl-
ligare beskrivning.

Skinnskattebergs 
solskydd 

Markiser, persienner och sol. vind
Även reparationer

0222-100 90
               070-6218765

Midsommar i Färna
Midsommarafton kl. 10.00

 Kom och plocka blommor 
   och hjälp till att smycka 
     vår midsommarstång 

  Midsommardagen kl. 14.00
Dans och lekar runt stången

    Vår kände Lekledare
      Håkan Fernkvist

Lotterier pil- och bollkastning
Chokladhjul

Arr: Gunnilbo skytteförening
        Gunnilbo Jaktskytteklubb
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Aktivitetskalender
Juni, Juli och Augusti 2010

# 01/06 | 18:00 -  Visning av Sveas stuga, Godkärra by - Ar-
rangör: Svenska byggnadsvårdsföreningen i Västmanlands län  
# 02/06 | 18:00 - Skinnsberg cykelklubb, gemensam trä-
ningstur - OBS! Varje onsdag hela sommaren | Station
# 02/06 | 18:00 - Träffa Alliansen - | Allianslokalen
# 02/06 | 18:00 - Banskytte från ca 10 år och uppåt - 
| Gunnilbo skjutbana
# 02/06 | 18:30 - Tipsbingopromenad - | Främjarestugan
# 02/06 | 19:30 - Onsdagsfilmen - se www.biokorpen.se 
för info. | Kulturhuset Korpen
# 03/06 | 13:30 - Gosedjurspicknick - | Stacken
# 03/06 | 19:00 - Konsert med Stråkarna ur Västerås Sinfo-
nietta  | Kulturhuset Korpen
# 04/06 | 19:00 - Sommar-rock och disco på Sture - 
| Allaktivitetshuset Sture
# 05/06 | 12:00 - Pelargondag med pelargonguidning och 
plantförsäljning. - | Kafe Bockhammar
# 06/06 | 10:00 - Skinnsberg cykelklubb, gemensam trä-
ningstur - OBS! Varje söndag hela sommaren | Station
# 06/06 | 11:00 - Karmansbo marknad | Karmansbo smedja 
se annons sid. 11
# 06/06 | 13:00 - Nationaldagsfirande - Se annons sid. 20 | 
Hemgården
# 07/06 | 18:00 - Kommunfullmäktige sammanträder - | 
Kulturhuset Korpen
# 08/06 | 19:00 - Månadsmöte Bysala Hembygdsförening - | 
Bysala hembygdsgård
# 09/06 | 18:00 - Träffa Alliansen - | Allianslokalen
# 09/06 | 18:00 - Banskytte från ca 10 år och uppåt - 
| Gunnilbo skjutbana
# 09/06 | 18:30 - Tipsbingopromenad - | Främjarestugan
# 13/06-11/7 | -  Eva Zettervall, nya arbeten och collage -  
| Galleri Astley
# 13/06-15/8 | - Bokbandsutställning Tio bokkonstnärer 
från Europa - | Galleri Astley
# 16/06 | 18:00 - Träffa Alliansen - | Allianslokalen
# 16/06 | 18:00 - Banskytte från ca 10 år och uppåt - 
| Gunnilbo skjutbana
# 16/06 | 18:30 - Tipsbingopromenad - | Främjarestugan
# 16/06 | 18:30 - Folkpartiet har månadsmöte - 
| Lokstallet, Riddarhyttan
# 17/06 | - Sommartårta på Stacken - | Stacken
# 17/06 | 18:30 - Alliansen har månadsmöte - | Galleri Astley
#18/06-20/6 | -  Slum Power, måleri från Kibera, Kenya -  
|  Galleri Astley
#18/06 - 20/06 | -  Körstämman - För komplett program och 
mycket annat, se: www.korstamma.se   | Skinnskatteberg
#20/06 | 14:00 -  Slum Power, föreläsning av Anders Köhler 
om Kibera, Kenya -  | Galleri Astley
# 23/06 | 18:00 - Träffa Alliansen - | Allianslokalen
# 24/06 | 18:00 - Midsommarfirande vid hembygdsgården - 
se annons sid. 20 | Hembygdsgården, Skinnskatteberg
# 25/06 | 10:00 - Midsommarfirande i Bysala -
 se annons sid. 11 | Bysala hembygdsgård
# 25/06 | 10:00 - Midsommarfirande i Färna - 
se annons sid. 2 | Färna
# 25/06 | 14:00 - Midsommarfirande vid hembygdsgården - 
se annons sid. 20 | Hembygdsgården

# 26/06 | 14:00 - Midsommarfirande i Färna - 
se annons sid. 2 | Färna
# 29/06 | 19:00 - Månadsmöte Bysala Hembygdsförening - 
| Bysala hembygdsgård
# 30/06 | 18:00 - Träffa Alliansen - | Allianslokalen
# 03/07 | 09:00 - Riddarhytte marken - 
se annons sid. 21| Sågplan, Riddarhyttan
#03/07 | 09:00 -  Järnets Dag - Karmansbo smedja är igång 
som förr och visningslägenheten är öppen. 
| Karmansbo smedja
# 04/07 | 12:00 - Pelargondag och loppis - 
| Kafe Bockhammar
# 07/07 | 18:00 - Träffa Alliansen - | Allianslokalen
# 14/07 | 18:00 - Träffa Alliansen - | Allianslokalen
# 17/07 | 11:00 - Kulturdagar i Hed -  se annons sid. 13 samt 
kalendern på www.skinnskatteberg.se för utförligt program
 | Hed
# 17/07 | 18:00 - Grillknytis i Kolhuset, Karmansbo  
| Karmansbo smedja
#18/07-15/8 | -  Sam Westerholm,skulptur & teckning, 
Ulla-Carin Winter,grafik -  | Galleri Astley
# 21/07 | 18:00 - Träffa Alliansen - | Allianslokalen
# 24/07 | - Baggbrodagarna - se annons sid. 24| Baggbron
# 28/07 | 18:00 - Träffa Alliansen - | Allianslokalen
# 01/08 | 13:00 - Hembygdsgårdens dag - | Hembygdsgården
#01/08 | -  Röda Jordens dag - Röda Jordens dag är alltid 
den första söndagen i augusti. Då visas hur järnframställning 
troligtvis gick till för 2000 år sedan. |  Röda Jorden
# 04/08 | 18:00 - Träffa Alliansen - | Allianslokalen
# 10/08 | 19:00 - Månadsmöte Bysala Hembygdsförening - 
| Bysala hembygdsgård
#10/08-11/8 | 19:00 -  Jazz på Perrongen - | Galleri Astley
# 11/08 | 18:00 - Träffa Alliansen - | Allianslokalen
# 11/08 | 18:00 - Banskytte från ca 10 år och uppåt - 
| Gunnilbo skjutbana
# 15/08 | 18:00 - Banskytte från ca 10 år och uppåt - 
| Gunnilbo skjutbana
#15/08 | -  Kolardagen - Kolmilan tänds, familjeaktiviteter, 
gudstjänst mm. | Kolarbyn
# 18/08 | 18:00 - Träffa Alliansen - | Allianslokalen
#22/08-19/9 | -  Zhang, Fangbai, måleri och grafik -  
| Galleri Astley
#22/08-26/9 | -  En samlares glädje, kinesisk keramik ur 
prof.Souranders saml -  | Galleri Astley
#22/08-26/9 | -  The Central Academy of Fine Arts i Peking 
-  |  Galleri Astley
# 23/08 | 18:30 - Folkpartiet har månadsmöte -
 | St:Davidsgården
# 25/08 | 18:00 - Träffa Alliansen - | Allianslokalen
# 26/08 | 18:30 - Alliansen har månadsmöte - | Lokstallet
# 28/08 | 10:00 - Valmöte på Torget i Centrum - 
se annons sid. 4

För utförligare information, se Kalendern på:
www.skinnskatteberg.se
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Socialdemokraterna i Skinnskatteberg informerar!

Nu har vi vid fyra tillfällen genomfört utbildningar för våra 
fullmäktigekandidater..

Tisdagen den 1 juni är alla kandidater välkomna till steg 5 i vår 
utbildningsserie.
Plats: Allaktivitetshuset STURE  Tid: kl 18.30
Vi diskuterar vårt handlingsprogram som i sin helhet kommer att   
    presenteras i början av augusti.

Vid olika tillfällen fram till valet kommer vi att dela ut valmaterial i centrum .
Ställ gärna frågor, framför dina synpunkter och samtala gärna med våra valarbetare.

Lördagen den 28 augusti på förmiddagen – Valmöte på Torget i Centrum.
Mera info kommer på vår hemsida!

Medlemmar och sympatisörer! Vi planerar en Valvaka på kvällen den 19 september! - Boka i din 
Almanacka!

Vår nya hemsida finns på följande adress: www.socialdemokraterna.se/skinnskatteberg
Där finner du bl a namnen på alla våra 34 fullmäktigekandidater! 

Vill du veta mera om den socialdemokratiska rikspolitiken se www.socialdemokraterna.se

Vill du veta mera om det rödgröna regeringsalternativet: www.rodgron.se

Har du funderingar och frågor eller vill du bli medlem i Socialdemokraterna?
Kontakta: 
Lars Andersson, 0222-13213, lars.andersson@riddarhyttan.nu
Nils-Göran Wiberg, 0222-15009, nils-goran.wiberg@darsbo.se
Seija Ojala, 0222-41170, seijaojala@glocalnet.net

Vi önskar alla kommunmedborgare en Trevlig och Skön Sommar!

Socialdemokraterna
i Skinnskatteberg
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Stacken Familjecentral
Familjecentralen är en mötesplats för 
föräldrar och barn, 0-6 år.
Här kan barnen leka, sjunga, måla och föräldrar ges möjlig-
het att träffa andra småbarnsföräldrar.
Kaffe, te och dryck till barnen finns att köpa till självkost-
nadspris. I övrigt får du ta med det som passar till dig och 
ditt barn.

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

Vi har öppet t.o.m. torsdag 1 Juli
Stängt - vecka 27 28 29 30 31
Öppnar igen tisdag 10 Augusti

Torsdag 3 Juni 13.30
GOSEDJURSPCKNICK
Ta med ett gosdjur så bjuder vi på 
picknick ute på gräsmattan

Torsdag 17 Juni
Sommartårta på Stacken

VÄLKOMMEN

Sommar-Rock och

Disco på

STURE!

Fredagen den 4 juni

med början kl

19.00

Håll utkik på våra affischer bilka band som kommer att uppträda. Det

kommer bli en helkväll i musikens tecken!

Sommarkafé
lördag-söndag i juni, juli och augusti                       

(midsommarhelgen stängt) 11.00-15.00

Välkommen till 
Pensionat Udden, Baggbron

 Tel: 0222-151 82
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Apotek Hjärtat 
Skinnskatteberg

Öppettider i sommar

12 juli - 13 augusti
9.00 - 12.30, 13.30 - 16.00

Kundkontakt 0771 - 405 405

Trevlig sommar!

Sommarhämtning av hushållsavfall för år 2010.

Sommarsophämtningen kommer igång vecka 18 eller 19 beroende på om man har jämn eller udda 
sophämtningsintervall.
Sommarsophämtningen upphör i vecka 38 eller 39 beroende på vad som beskrivs ovan.

Latrintömning

Latrintömning/byte av latrinkärl kommer under sommaren 2010 att ske under veckorna 24, 30, 32, 39.
Hämtningsdagar: V.24=100615, V.30=100726, V.32=100809 och V.39=100927

Nytt för i år är att alla latrinkärl måste märkas med kundnummer.

Mottagningsstället måste kunna spåra kärlet till rätt kund om något är fel. Om latrinkärlet inte är märkt 
med tidigare utsänd etikett kommer VAFAB- Miljö inte att ta med kärlet.
Budning skall ske en vecka innan åtgärd till Skinnskattebergs kommun på telefon 0222-451 35.

Slamtömning

Vårkampanjen av slamsugning av 3-kammar brunnar påbörjades vecka 16 och skall vara genomförd till 
vecka 24.
Övriga som har Tankar skall göra en "Budning" när det är fullt.
Budning av slam skall göras till Sita Sverige AB. Telefon 021-13 61 90.

Vi hoppas ni får en härlig sommar
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SKINNSKATTEBERGS KOMMUNS BOKSLUT 2009
Omvärld och befolkning
Världsekonomin är på väg ur den djupaste konjunkturnedgången sedan andra världskriget. Under det senaste halvåret har det 
kommit allt fler tecken på att det kraftiga BNP-fallet i världen har avstannat. Liksom USA präglas flera europeiska länder – 
Storbritannien, Spanien, Irland och Danmark – av skuldsatta hushåll och bostadsbubblor. 

Även om konjunkturen nu vänder uppåt står kommuner inför strama villkor framöver. Att arbetsmarknadsläget kommer att vara 
fortsatt svagt under flera år betyder en svag underliggande utveckling för skatteunderlaget. Kommunsektorn släpar efter andra 
delar av ekonomin i konjunkturförloppet. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) räknar med att situationen normaliserats 
först 2015. 

År 2010 får kommunerna kraftigt höjda statsbidrag. Trots det är SKL:s bedömning att kommunerna inte kommer att öka 
kostnadsvolymen nästa år. Detta är dock inte detsamma som att de ökade statsbidragen inte har någon effekt på kommunernas 
kostnadsutveckling. Även om volymen inte ökar så dämpas fallet och därmed minskningen av sysselsättningen som en följd av 
de statliga bidragen. 

Kommunernas möjligheter att öka verksamhetsvolymen begränsas också av stigande kostnader för ekonomiskt bistånd. Jämfört 
med tidigare prognoser beräknas dessa öka med ytterligare 2 miljarder kronor år 2010. Höjda statsbidrag innebär dock att denna 
kostnads-ökning just det året kan hanteras utan att tränga undan annan verksamhet. 

Befolkningsutvecklingen i Skinnskatteberg bedöms att bli svag även i fortsättningen, varför 
stora insatser bör göras för att flera skall finna kommunen intressant att flytta till och att de 
som redan bor här väljer att göra det framöver. 

Framtidsbedömning
Perioden 2011–2013 innebär kärvare tider. Skatteunderlagets ökning 2011 ger bara marginellt större ökning av skatteintäkterna än 
vad som krävs för att parera minskade statsbidrag. Det handlar dels om anpassningar till följd av de demografiska förändringarna, 
dels om det tryck som den rådande lågkonjunkturen ställer. 

Kommunernas möjligheter att öka kostnadsvolymen begränsas också av ökade kostnader för ekonomiskt bistånd som ökar under 
perioden 2009–2013 till följd av ökad arbetslöshet och ändrade regler. De höjda statsbidragen ger kommunerna ett visst andrum 
2010. SKL:s bedömning är att neddragningar i verksamheterna delvis kan förhindras och de ökade kostnaderna för ekonomiskt 
bistånd kan täckas utan att tränga undan annan verksamhet. Den mycket svaga skatteunderlagstillväxten innebär stora utmaningar 
för kommuner de närmaste åren. 

Statsbidraget minskar redan 2011 och de ekonomiska förutsättningarna försämras påtagligt. 
SKL:s kalkyler visar att även om kommunerna håller kostnadsutvecklingen på en låg nivå 2010 så krävs ytterligare stora 
anpassningsåtgärder 2011. Rationaliserings- och effektiviseringsarbetet måste således fortsätta i kommunerna. 

Årets resultat
2009 års bokslut visar ett överskott med 5,7 miljoner kronor. I jämförelse med budget är det ett överskott på 0,8 miljoner kronor. 
Årets positiva resultat gör att kommunen har en ekonomi i balans 2009-12-31.

Personalen
Skinnskattebergs kommun har en personalintensiv verksamhet fördelad på fyra sektorer och en nämnd. Kostnaderna för personalen 
uppgick under året till 132 miljoner kronor, inklusive personalomkostnader, vilket motsvarar 46 procent av kommunens totala 
kostnader. Kommunen hade den 31 december 2009 285 tillsvidareanställda. De flesta anställningar finns inom sektorn för vård 
och omsorg samt sektorn för utbildning och kultur. Omräknat till heltider hade kommunen vid årets slut 254,32 årsarbetare. 
Kommunen är en kvinnodominerad arbetsgivare där 81 procent av de tillsvidareanställda är kvinnor.

Frisktalet, d v s tillsvidareanställda som ej haft några sjukdagar under året, har ökat. Av de tillsvidareanställda var det 36,39 % 
som inte hade några sjukdagar 2009. Motsvarande siffra 2008 var 32,53 %.

Sjukfrånvaron ökade 2009 till 5,22 % av antalet anställningsdagar jämfört med 2008 då sjukfrånvaron var 4,67 % en ökning med 
0,55 %. Långtidssjukfrånvaron fortsatte dock att minska. 

Fortsätter på nästa sida
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Fortsätter på nästa sida

Viktiga händelser under året

Politisk utveckling: Den borgerliga Alliansen (Folkpartiet, Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna) styrde 
kommunen i minoritet under sommaren och hösten 2008. 
Vid Kommunfullmäktigemötet i november 2008 vann socialdemokraternas budgetalternativ. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet 
och Skinnskattebergsdemokraterna bildade därefter, i december 2008, en ny majoritetskoalition. Alliansen lämnade den 3. mars 
ifrån sig ordförandeposterna och den nya majoritetskoalitionen tillträdde på ordförandeposterna.

Ekonomin: På grund av lågkonjunkturen beräknades kommunens skatteintäkter bli ca fem  miljoner kronor lägre än vad 
budgeterats för året. Kommunstyrelsen beslutade i mars att besparingar på totalt ca två miljoner kronor ska görs. Ett intensivt 
arbete har pågått under hela året för att få budget i balans såväl innevarande år som 2010 och framåt. 

Investeringar: Ombyggnad av Centralskolan och Hemgården påbörjades och färdigställs under våren 2010. 
Förberedelseprocess och projektering för reningsverk i Riddarhyttan och vattenverk i Färna pågår.

Skolan: En utvecklingsprocess har startats inom grundskolan ”Ny skola – Nya möjligheter”. Heds skola lades ner till 
höstterminen 2009. 

Äldreomsorgen: Ombyggnationen av Hemgården startades och det ger tillgång till moderna och ändamålsenliga boendeplatser.  
Under 2009 har projekt genomförts i syfte att stärka anhörigstöd, uppsökande verksamhet samt friskvård för äldre.

SKINNSKATTEBERGS KOMMUNS RESULTATRÄKNING 2009
Belopp i 1.000-tals kronor         Redovisning       Avvikelse mot budget

Intäkter 54444 7722
Kostnader -240840 -7902
Avskrivningar -8211 1789

  
Verksamhetens nettokostnader -194607 1609

Skatteintäkter 168805 -3095
Kommunal utjämning 29306 706
Finansiella intäkter 1966 466
Finansiella kostnader -590 310
Extraordinära intäkter 825 825

  
Årets resultat 5705 821

VART GICK SKATTEPENGARNA?
100 kronor i skatt till Skinnskattebergs kommun användes under 2009 på följande sätt:

9:86 kronor till  Kommunstyrelsens arbetsutskotts verksamhet
- central administration, 
- Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen
- näringspolitiska åtgärder m m
- bostadsanpassning
- kollektivtrafik

2:11 kronor  Kommunstyrelsens tekniska utskotts verksamhet
- mark, lokaler och bostäder
- vägar och parker 
- kultur- och fritidsverksamhet, idrotts- och motionsanläggningar, bidrag till föreningar och 

studieorganisationer
- räddningstjänsten

45:06 kronor till Kommunstyrelsens utbildnings- och kulturutskotts verksamhet
- grundskola
- barnomsorg
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- kulturskola och kulturverksamhet
- bibliotek
- gymnasieskola och vuxenutbildning

32:44 kronor till Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskotts verksamhet
- individ- och familjeomsorg
- omsorgsverksamhet och psykiatri
- äldre- och handikappomsorg
- öppna verksamheter, fritidsgård och allaktivitetshus

0:56 kronor till Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet
- planering, byggnadslov
- miljö- och hälsoskydd

9:97 kronor till investeringar för all kommunal verksamhet

Bruttokostnadernas fördelning 2009

Kommunstyrelsens 
TU; 70891

Kommunstyrelsens 
UKU; 101350

Kommunstyrelsens 
VOU; 85548

Miljö- o 
byggnadsnämnden; 

2301

Kommunstyrelsens 
AU; 23594

Investeringar
Investeringarna uppgick till 20,3 miljoner kronor. De största investeringarna är

- vatten och avlopp                3,8 miljoner kronor
- centralskolans ombyggnad   3,5 ” 
- hemgårdens ombyggnad    7,0 ”
- industri- och bostadsfastigheter   1,5 ”
- armaturbyten vägbelysning   2,2 ”
- inventarier     2,0 ”

Nyckeltal
Skatteintäkter och kommunal utjämning per invånare  43.379 kronor

Nettokostnad per invånare    42.610 kronor

Grundskola kostnad per elev                      105.300 kronor
Förskola nettokostnad per barn   88.800 kronor
Kulturskola nettokostnad per elev   10.100 kronor

Nettokostnad per vårddygn Hemgården     1.609 kronor
Nettokostnad per vårddygn Klockarbergsgården    1.560 kronor
Nettokostnad per hemtjänsttimme        312 kronor

Den som önskar mer detaljerad information om kommunens bokslut kan gå in på kommunens hemsida och läsa mer eller få ett 
exemplar av det tryckta bokslutet från kommunkontoret.
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SOMMAR PÅ STURE
Vi kommer att hålla kvällsöppet

Måndag— Onsdag—Fredag Kl 18—23
STÄNGT under tiden 26 juli – 6 augusti
Fre 11 juni Sommarlovsfirande!

Månd 14 juni VM-Studio! Med grillning och tävlingar.
Onsd 16 juni Fria aktiviteter
Fred 18 juni Stängt. Körstämman.
Månd 21 juni VM-Studio!
Onsd 23 juni VM-Studio!
Månd 28 juni STURE´s egen VM-
Turnering! Anmäl intresse!
Onsd 30 juni STURE´s egen VM-Turnering.
Fred 2 juli Prisutdelning—bästa lag! VM-Studio—Kvartsfinal
Månd 5 juli Fria aktiviteter
Onsd 7 juli VM-Studio.
Fred 9 juli Skärsjön, beachvolleyboll, grillning
Månd 12 juli Guitar Hero Turnering!
Onsd 14 juli Film-kväll
Fred 16 juli Munkätartävling!
Månd 19 juli Kubb-turnering!
Onsd 21 juli Avskedskväll—Roger och Pia
Fred 23 juli Önskekväll!
Vecka 30-31 Stängt på STURE
Månd 9 aug Kubb-turnering!
Onsd 11 aug Fria aktiviteter
Fred 13 aug Filmkväll och uppladdning inför skolstarten!

Vi förbehåller oss rätten att ändra i programmet
allt beroende på väder och vind!
Alla hälsas välkomna från åk 7 och uppåt.
Självklart är det drogfritt!
Tel: 450 70 STURE Välkomna! Roger Pia Marie
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Tillsammans kan vi skapa
ett bättre Skinnskatteberg.

        Vi behöver Dig som tycker
att demokrati är viktigt!

Alla deltar på sina villkor, beroende på
hur mycket tid man kan avvara.

Är Du ung, gammal eller mitt i livet, 
spelar ingen roll.

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!

Månadsmöten i sommar kl 18.30
den 16 juni  i Lokstallet i Riddarhyttan

den 23 augusti i  St Davidsgården 

Du är hjärtligt välkommen!
Vi bjuder på fika.

Vi finns även med på alla
alliansaktiviteter i sommar.

Folkpartiet liberalerna önskar Dig

En bra sommar!

Söndagen den 6 juni
kl. 11.00-16.00

Kl. 11.00 Marknaden invigs av :
Curre Lundmark

Därefter Nationalsång
Stipendieutdelning
Cirka 50 Knallar 
Tivoli för barn
Smékringlor 

Fika eller ät lunch i Kolhuset
Även i år: Bergslaget och Heds IF har 

samlat till ett loppis till förmån för 
föreningslivet.

Välkomna till en härlig dag i Karmanbo 
Heds IF och 

Midsommarfirande
Midsommarfest vid Bysala  

Hembygdsgård  
25 juni kl. 10.00 - 12.00.  

Medtag blommor och 
kaffekorg. Dans och lekar. 

Varmt välkomna!
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ALLMÄNNA 
ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR 
SKINNSKATTEBERGS KOMMUN

Beslutade av Kommunfullmäktige 2010-04-19, § 13

Skinnskattebergs kommun föreskriver följande med stöd 
av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande 
för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala 
föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
§ 1
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och 
säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap ordningslagen 
(1993:1617). Dessa lokala ordningsföreskrifter 
innehåller ytterligare bestämmelser om hur den 
allmänna ordningen i Skinnskattebergs kommun skall 
upprätthållas.
§ 2
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom 
kommunen som är offentlig plats, enligt 1 kap 2 § första 
stycket 1-4 ordningslagen, om inte annat anges.
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel 
gäller också kommunens Lokala ordningsföreskrifter för 
torghandel i Skinnskattebergs kommun.
§ 3
Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dessa 
föreskrifter skall med stöd av 1 kap 2 § andra stycket 
ordningslagen, följande områden jämställas med 
offentlig plats: Kyrkogårdar och begravningsplatser, av 
kommunen anlagda motions- och skidspår, kommunens 
badplatser.
§ 4
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 
7 § första stycket och 8 §, bör kommunen ges tillfälle att 
yttra sig.

Lastning av varor m.m
§ 5
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering 
skall den, som är ansvarig för åtgärden göra vad som 
behövs för att undvika att allmänheten utsätts för 
tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig 
lukt. Avlastning och uppläggning av gods får inte ske 
så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och 
utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens 
arbete hindras. 

Containrar
§ 6
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, 
som skall ställas upp på en offentlig plats, är skyldig 
att tydligt märka containern med ägarens eller 
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

Affischering
§ 7
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte, utan 
tillstånd av polismyndigheten, sättas upp på sådana 
husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot 
offentlig plats. Tillstånd behövs inte för att sätta upp 
anslag på tavlor, pelare eller liknande anordningar, som 
är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd 
för näringsidkare att sätta upp annonser och andra 
tillkännagivanden, som avser näringsidkarens rörelse på 
byggnad där rörelsen finns. 

Högtalarutsändning
§ 8
Information, reklam, propaganda eller andra budskap, 
som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte 
ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av 
polismyndigheten.  

Förtäring av alkohol
§ 9
Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras, om det inte 
sker vid arrangemang för vilket utskänkningstillstånd 
givits, dels på offentliga platser inom

1. Det område inom centrala Skinnskatteberg 
som begränsas av järnvägen-Näsvägen- 
Bergslagsvägen-Köpingsvägen-Östra 
Ringvägen-Centralvägen-Fagerstavägen till 
järnvägen.

2. Skärsjöbadet
3. Liens campings bad i Riddarhyttan

Hundar
§ 10
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för 
underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt 
vårdar en hund, är skyldig att följa bestämmelserna 
i 11 §. Det som sägs i denna paragraf gäller inte för 
ledarhund för synskadad person eller för polishund i 
tjänst. 
§ 11
Hundar ska hållas kopplade på offentliga platser. Tikar 
ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, 
dock inte inom inhägnade områden. Hundar får inte 
vistas på
begravningsplatser, ej heller på särskilt anordnade 
offentliga badplatser och lekplatser. Föroreningar efter 
hundar skall plockas upp.

Fortsätter på nästa sida
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Ridning och löpning
§ 12
Ridning får inte ske i av kommunen anlagda 
motionsspår. I av kommunen anlagda skidspår är det 
förbjudet att förflytta sig utan erforderlig utrustning 
(skidor) såvida ej preparering utföres.

Avgift för att använda offentlig plats
§ 13
För användning av offentlig plats och område, som 
kommunen jämställt med sådan plats, har kommunen 
rätt att ta ut en avgift, enligt de grunder som har 
beslutats av kommunfullmäktige 1996-11-25 § 46.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
§ 14
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 
någon av 5-6 §§, 7 § första stycket, 
8-9 §§ och 11-12 §§, kan dömas till penningböter enligt 
3 kap 22 § andra stycket ordningslagen. I ordningslagen 
finns också bestämmelser om förelägganden och 
förverkande.

-------

 
    

GÖR EN KUL TUR
PÅ KULTURDAGAR I HED!

LÖRDAG 17 & SÖNDAG 18 juli 2010 
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

Nu för 
9:e år

et!
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Sedan sist
Ett axplock från månaden som gick: 
I denna spalt rapporterar jag för alla intresserade om några av de olika frågor som varit uppe under den 
senaste månaden inom politiken i Skinnskatteberg.

•	 Gjorde två trevliga företagsbesök i början av perioden! Nya vandrarhemmet i Riddarhyttan, 
Basilbroers Bed and Breakfast: www.basilbroers.se och Shellmacken med de nya ägarna besöktes! 
Två nya företag med stor entusiasm och framåtanda. 

•	 En diskussion pågår om att Norra Västmanlands samordningsförbund ev ska utökas med tre 
kommuner ytterligare. Hallstahammar, Surahammar och Sala knackar på dörren. Samtal pågår.

•	 I slutet av april, fanns en kommuniké på Landstinget Västmanlands hemsida! Landstinget 
meddelade att man skjuter till medel för att finansiera Västmanlands läns andel när det gäller 
nuvarande tågtrafik på linje 54, sträckan Gävle – Örebro/Hallsberg. Tåglinjen torde därmed vara 
räddad åtminstone för ett år framåt. 
Den opinionsbildning som skett i denna fråga bar frukt och det känns mycket bra.  
En mycket viktig framtidsfråga för vår kommun, för Bergslagen och den regionala 
utvecklingen.

•	 Har deltagit i en givande Småkom-konferens. Sveriges småkommuner har många frågor 
gemensamma. Bl a diskuterades nödvändigheten av att staten inte överger glesbygden och 
småkommunerna. Småkom arbetar för att Servicecentraler med tillgång till Arbetsförmedling, 
Försäkringskassa, Skattemyndighet, mm ska finnas i varje kommun.

•	 NVU-direktionen har haft möte. Mycket svårprognostiserat för skolledningen när det gäller 
framtiden för vårt gemensamma gymnasieförbund. Stor osäkerhet år från år hur många av eleverna 
som väljer att studera på annan ort.

•	 Kommunfullmäktige har godkänt Årsredovisningen och Bokslutet för 2009. Bokslutet visar på ett 
positivt resultat i förhållande till budget med 821.000 kr. 

•	 Arbetsmarknadsråd förra veckan. Fortfarande lägsta arbetslöshetssiffrorna i länet för vår kommun.  
Positivt!

•	 En givande Budgetberedning ledde fram till att förslag till budgetramar för 2011 antogs av KS AU 
förra veckan för att så småningom hamna i Fullmäktige i juni.

 
•	 Arbetet med Skate- och Cykelparken går vidare.

•	 Den 8 maj invigdes vår nya skola, Klockarbergsskolan. Många barn och vuxna hade hörsammat 
inbjudan. Rektor Bo Eriksson talade, Professor Bert Stålhammar talade, jag överlämnade en 
blomsteruppsättning med gratulationer från Kommunstyrelsen, alla 
bjöds på fika, tipspromenad och utställningar. Invigningen avslutades 
med att ballonger steg mot skyn. Mycket positiv stämning bland alla 
närvarande!

Skinnskatteberg den 11 maj 2010
Lars Andersson 
Kommunstyrelsens Ordföranden 
Skinnskatteberg
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Biblioteket informerar

Bibliotekets öppettider
 v 24-32

Måndag, Onsdag   9.00 - 12.00,  
    13.00 - 17.00

Tisdag, Torsdag  13.00 - 17.00

Fredag    9.00 - 12.00,  
    13.00 - 15.00

Midsommarafton 25/6 stängt
Stängt veckorna 29 och 30

Utställningen Sommarsalong

Vernissage 9 juni kl 13.00
Pågår 9 juni- 27 augusti

6-årsfest och författarbesök

3 juni under förmiddagen
Alla F-klasserna får möta Björn Bergenholtz i 
biblioteket

Sommarens boktips
 av Isabelle
Vill du ha fint i fönstret och rabatten hela som-
maren? Och dessutom kunna äta färska grönsaker 
i morgon också? 
Det vill i alla fall jag. Och ser du mig inte i bib-
lioteket i sommar, beror det på att jag gör precis 
som Castor och Frippe i ”Castor odlar” av Lars 
Klinting.
(Biblioteket har även många 
andra fina böcker och tidskrif-
ter om hur man förverkligar 
sina drömmars trädgård...) 
Med hälsning om en god od-
lingssäsong!

Är Du intresserad av
Vänsterpartiet? 

Medlemskap, 
diskussioner eller 
vissa frågor?

Gå in på: 

http://Skinnskatteberg.vansterpartiet.se
  
Skriv:    Vänsterpartiet
   Bergslagsvägen 2
   739 30 Skinnskatteberg

Ring:   Fredrik Skog
   070 56 32 499
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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
Köpingsv. 7 (mitt emot kyrkan)

Ekomuseum Bergslagen- en tidsresa där du kan följa framväxten 
av det moderna industrisamhället innehåller ett 50-tal objekt i 
Västmanland-Dalarna. Passa på att besöka våra egna objekt inom 
Ekomuseum!
Många av miljöerna har speciella evenemang under sommaren, se 
aktivitetskalendern!

Bastnäs Mineralrikt område med gruvstolle och ett unikt hakspel. Guide krävs för ingång 
i stollen- Bengt Högrelius 070-4968365, 076-8784354.
Ebba Brahes lusthus Sveriges äldsta lusthus, ett åttkantigt rosa hus med en spännande 
historia. Kafé. Kafé Bockhammar 0222-26066. Guidning 0222-45045
Färna Bruksområde med herrgård, park mausoleum och temapark. Hotell, restaurang, spa,herrgårdsbod. Färna herrgård 
0222-28190, Färna herrgårdsbod 0222-28181
Karmansbo Bruksområde med herrgård, bostäder och smedja.Hotell, restaurang, sommarkafé vid smedjan. Karmansbo 
bruksmiljö 0222-30519
Kolarbyn. Kolmila, övernattning i kolarkoja. Äventyr.Bokning 070-4007053, 073-9330735
Kopparverket. Rester av kopparverk med ett unikt dammsystem. Promenadslinga.
Information 0222-13011
Krampen. Ruiner och minnen av sovjetryskt soldatläger. Ryss stenen-en minnessten.
Information Yngve Gunnarsson 0221-51027 Kafe Lokstallet 1093 0222-13233
Lokstallet 1093. Lokstall vid den gamla KURJ banan, numera kafé, hantverk och antikvariat. Kafé Lokstallet 0222-13233
Lienshyttan. Hyttlämning med slagghög intill. Hyttområde. Visning. Guidning Ulla Fredriksson 0222-13330.
Röda Jorden. Sveriges äldsta järnframställningsplats.Område med lämningar från 700 f.Kr. Telefonguidning. Visningar.
Information o guidning Lokstallet 0222-13233
Skinnskattebergs herrgårdsområde. Herrgården inrymmer SLU, Hembygdsgård intill,parkområde. Promenadslinga-
Bruksslingan. Information Turism Skinnskatteberg 0222-45045, Skinnskattebergs hembygdsgård 0222-10730
Uttersbergsområdet. Herrgård, hyttlämningar mm. Galleri Astley. KURJ banvallen. Kafé i Galleri Astley. Galleri Astley 0222-
0222-32120.
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Vi är största fastighetsägaren i 
kommunen och hyr ut

1-2 rok på - Klockarberget
   - Smedstigen
   - Sjövägen i Riddarhyttan
3-4 rok på - Sotvreten (radhus)
   - Mårdstigen - Harstigen 
     (parhus, även 6 rok)
   - Rådjursstigen
    - Harstigen  (villor)
   - Sjövägen i 
     Riddarhyttan  (radhus)
Intresserad? 
Ring Sari Seppänen på tel 
0722-337 225
Titta på: www.smedjebygden.se

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 friskvår-
dande 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

Bättre öppettider
på Återbruket 

På Återbruket kan hushåll lämna grovavfall, farligt 
avfall och förpackningar. Om du är osäker på hur du 
ska sortera kan du alltid fråga personalen. 

Adress: Näsvägen i Skinnskatteberg.
Tel: 0222-108 69.

Företag som vill lämna avfall måste ha Återbrukskort. 
Beställ på tfn 021-393542.

Öppettider
Måndag och onsdag: 8-12
Tisdag och torsdag: 8-12, 15-19
Fredag: 13-17
Lördag: 9-14
Stängt: söndag

Kommande storhelger i år: 
Annandag jul öppet som lördag.

Övriga helgaftnar och helgdagar stängt.

Mjukplast och frigolit •	
Trä •	
Well •	
Trädgårdsavfall •	
Metallskrot •	
Brännbart avfall  •	
Gips och isolering •	

Detta kan du lämna:

Soffor och sängar•	
Fyllnadsmassor•	
Farligt avfall från hushåll •	
El-avfall •	
Kyl- och frysskåp •	
Tidningar•	

Förpackningar•	

Nyhet! Öppet på fredagar kl 13-17
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VILL DU VARA MED OCH SKAPA ETT BÄTTRE SKINNSKATTEBERG? 

I vår lokal mitt emot brandstation kan Du träffa oss varje onsdag i sommar 

mellan kl 18 och 20. Kom och berätta, hur Du vill ha det! Bli gärna medlem! 

 

Du kan också träffa oss på Karmansbo marknad 6/6, på Körstämman 19/6 

och på Knäppmoras marknad 14/8.  

 

I sommar har vi alliansmöten, dit Du är hjärtligt välkommen. Tid: kl 18.30,    

den 17 juni på Gallery Astley och den 26 augusti på Lokstallet i Riddarhyttan. 

 
Vill Du hellre nå oss via mail eller telefon: Alliansen, Vanja Leneklint 

vanja.leneklint@telia.com tel. 0222 – 416 72. Kristdemokraterna, Lars Carnbrand tel. 0222-
300 72. Centerpartiet, Rolf Andersson johnrolf@spray.se. Folkpartiet liberalerna, Carina 

Sandor carina.sandor@liberal.se. Nya moderaterna, Pernilla Danielsson 
pernilla.danielsson@moderat.se. 

 

Vi önskar er alla en fin och solig sommar! 
 

 

 

ALLIANSEN VILL ARBETA FÖR SKINNSKATTEBERGS BÄSTA 

 

 

 

 

 
 

Det händer på Kulturhuset Korpen sommaren 
2010

Onsdag 2 juni kl 19.30 Onsdagsfilmen
Arr: Skinnskattebergs FilmFörening-SFF med stöd av Skinnskattebergs kommun. 
Torsdag 3 juni kl 19.00 Konsert med Stråkarna ur Västerås Sinfonietta
Skinnskattebergs kammarmusikförening har fått en trevlig present som alla kan ta del av. Det är i form 
av en konsert som Västerås Sinfonietta bjuder på, nämligen en ”Försommarkonsert”  med Vivaldis 
”Årstiderna” och Carl Nielsens ”Liten svit”. Ledare och solist är Christina Åstrand.  Fri entré!
Arr: Skinnskattebergs kammarmusikförening med stöd av Skinnskattebergs kommun, Statens Kulturråd, 
Västmanlandsmusiken och  Systemair.
Måndag 7 juni kl. 18.00 Kommunfullmäktige sammanträder.
Ärenden: se www.skinnskatteberg.se
Fredag 18 juni   Workshops på Körstämman
Lördag 19 juni
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Nu är det dags för sommar igen!
Här på Albinssons kan du äta en god, nyttig smörgås på vår 
härliga uteservering. Det finns även gott hembakt bröd i butiken. 
Utbudet är inte så stort eftersom jag sköter både 
bakning, café och butik ensam. Tårtor och bröd 
bakas även på beställning, senast dagen innan.
Även smörgåsar finns på beställning. 

Nyss hemkommet i butiken: olivolja, skorpor, 
olika sorters thé mm mm.
Har du lust, kom gärna hit och kika på vårt sortiment, det finns 
lite att välja på, även i lilla Skinnskatteberg.
Jag önskar er alla en trevlig sommar!

Nu har 
vi även 
Coffee-
to-go, 
dvs du 
kan 
ta med 
dig ditt 
kaffe 
i mugg  

Öppet: Måndag - Fredag 9.00 - 17.00

Klockarbergsskolan – loggan!! 

Vid invigningen av den ”nya” skolan i Skinnskatteberg – Klockarbergsskolan – som ägde rum lördagen 
den 8 maj uppmärksammade alla  barn, elever och vuxna den nya namnskylten på den västra fasaden. 
Mitch Ward, Uttersberg, är den som har skapat  logotypen, och han säger så här om motivet:

Soluppgången symboliserar en ny dag och nya möjligheter. Solen strålar utanför skolans väggar, långt 
utanför och förbi alla gränser! Alla elever, idag och imorgon, ska känna att här finns det alltid möjligheter, 
och gränsen är inte nådd!

Aluminiumfärgen stämmer överens och harmonierar med logotypen på Korpen, och självklart är det 
samma typsnitt på de två arenorna! Mitch har också en idé om att sporthallen och biblioteket skulle kunna 
få namnskyltar med liknande utformning för att få en enhetlig och tydlig information om Skinnskattebergs 
aktivitetscentrum. 
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Skinnskattebergs Hembygdsförenings
aktiviteter juni-juli-augusti 2010

Midsommarfirande vid 
Hembygdsgården
Midsommarstången kläs
 torsdag den 24 juni kl. 18.00
Midsommarfirande den 25 juni kl. 14-16

Sommarkafé kl. 13-17
Lördagar och söndagar i juli

Hembygdsgårdens dag
Söndagen den 1 augusti kl. 13.00-17.00

Välkommen !

Nationaldagen 6 
juni 
vid Hemgården kl. 
13.00

Program
◦ Tal av Lars Andersson
◦ Glädjekören, under ledning av Susanne             
  Bågenfeldt
◦ EFNA-gänget

Hembygdsföreningen serverar kaffe med dopp. 
(Frivillig avgift)
Arr: Skinnskattebergs hembygdsförening, 
Svenska kyrkan och Skinnskattebergs kommun

Om snö finns är våra öppettider: 
Lördagar och söndagar 10.00-16.00

Onsdagskvällar 18.00-21.00
Jullov och februarilov 10.00-16.00

Liftkortspriser: Dag = 50 kr, Säsong =300 kr
Vi lånar även ut utrustning om ni inte har någon.

Vi behöver förnya våra barnutrustningar så har ni något att skänka till oss, kontakta Ulla 
på tfn. 0222-133 30

Backen kan även hyras. Telefonsvarare vintertid  0222-135 85

Välkomna till skidbacken!
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RIDDARHYTTEMARKEN
      LÖRDAG   3 JULI

Kl 9.00 – 17.00
17:e året

Gammelfordonshobby, Kuriosa, Knallar, Hantverkare mm. 
Lördag  FINBILAR, MC visar upp sig. Rösta fram snyggaste fordonet. Fina priser i 

tre klasser.  Vinn fina publikpriser! På sågplanen intill Riksväg 68.

                   
Upplysningar:  0222-133 30, Ulla, 133 33, Nils-Eric.  E-post: nils-eric.w@telia.com
Hemsida: www.riddarhyttan.nu/marken                                  

                                                                                              Välkomna!  
Parkering:  20 kronor                                       Marknadskommittén

RÖDA JORDENS DAG
vid Röda Jorden
den 1 augusti kl. 9-14

VISNING
av Lienshyttan 18.00
varje onsdag i juli

RIDDARHYTTAN HEMBYGDS- OCH INTRESSEFÖRENING INBJUDER ÄVEN TILL

Vill du vara med?
Bli Medlem! 

Eller kontakta oss om du vill diskutera eller har frågor

 Gå in på:  www.mp.se sök vidare på Skinnskatteberg

Skriv:                       Miljöpartiet de gröna
   Bergslagsvägen 2
   739 30 Skinnskatteberg

   Ring Sofie Werner      Sheila Imamovic
   076 340 88 25 070 563 24 99
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Ledamöter kyrkofullmäktige 
Perioden 2010.01.01- 2013.12.31

Per Björklund ordf., Hembygdens kyrka 
Olof Fernkvist vice ordf., Socialdemokraterna
 
Centerpartiet (C)
Gunilla Persson 
Solveig Andersson 
Rolf Andersson
Ersättare: 
Sonja Råberg
Åsa Gråberg 
 
Hembygdens kyrka (HK)
Gösta Gustafsson 
Aina Ek 
Brita Eriksson 
Björn Eijre 
Kristina Bergstedt 
Lars Carnbrand 
Pia Luotomäki 
Siri Forsgren 
Gun-Marie Jacobsson
Ersättare: 
Vanja Leneklint 
Birgitta Berglund 
Tage Berggren 
Bertil Leneklint
Nils Reuterhäll

Socialdemokraterna (S)
Birger Westman 
Kurt Paulsson 
Stig Johansson 
Roger Lindahl 
Klaus Jesse

Ledamöter kyrkoråd 
Perioden 2010.01.01- 2013.12.31

Hans Eric Johansson, Kyrkoherde 
Gösta Gustafsson ordf., Hembygdens kyrka 
Aina Ek vice ordf., Hembygdens kyrka
Gunilla Persson C 
Rolf Andersson C 
Brita Eriksson HK 
Björn Eijre HK 
Per Björklund HK 
Kristina Bergstedt HK 
Olof Fernkvist S 
Kurt Paulsson S 
Stig Johansson S 
Vakant S

Ledamöter Arbetsutskott 
Perioden 2010.01.01- 2013.12.31

Hans Eric Johansson, Kyrkoherde 
Gösta Gustafsson ordf., Hembygdens kyrka 
Aina Ek,  Hembygdens kyrka
Vakant 
Ersättare: 
Gunilla Persson, Centern 

Ledamöter Fastighets och  
kyrkogårdsutskott 
Perioden 2010.01.01- 2013.12.31

Björn Eijre  ordf., Hembygdens kyrka
Bertil Leneklint, HK 
Johnny Strömberg, HK
Bengt Persson, Centern 
Olle Fernkvist, S
Ersättare: 
Stig Johansson, S 

Presentation av kyrkans förtroendevalda i 
Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling

KUNGÖRELSE
Kyrkofullmäktige sammanträder 
onsdagen 2 juni kl. 19.00
i S:t Davidsgården, Skinnskatteberg 
Ärenden enligt utsänd föredragslista. 
Handlingar finns tillgängliga på pas-
torsexpeditionen.  
Ordf. Per Björklund 
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Svenska kyrkans kalendarium
Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling
Juni
 

30/5 Sö   kl. 11 Gudstjänst vid Mors dags tid i Skinnskattebergs kyrka. Kyrk-café
2/6 On   kl. 19 Kyrkofullmäktigemöte i S:t Davidsgården, Skinnskatteberg.
4/6 Fr  kl. 09 Babysång, Vagga sjunga gunga för barn 0-3 år m. förälder. S:t Davidsgården.
5/6 Lö  kl. 18 Mässa inför nationaldagen i Heds kyrka, Hans Eric Johansson.
6/6 Sö  kl. 11 Gudstjänst i Skinnskattebergs kyrka, Hans Eric Johansson. Glädjekören medverkar. 
	 	 	 	 ”Kyrkkaffe”	vid	nationaldagsfirandet	utanför	Hemgården.
10/6 To  kl. 10 Andakt på Klockarbergsgården, Skinnskatteberg. Marie Blommé.
11/6 Fr     kl. 9 Skolavslutning i Skinnskattebergs kyrka. 
13/6 Sö  kl. 11 Sommarmässa i Skinnskattebergs kyrka, Heléne Leijon. Kaffe.
18/6 Fr  kl. 19 Välkomstkonsert till Körstämman, med S:t Davidskören i Skinnskattebergs kyrka. 
18/6 Fr  kl. 21.30”Musikalpärlor” med Temakören i Skinnskattebergs kyrka. 
20/6 Sö  kl. 11 Mässa på Körstämman, i Skinnskattebergs kyrka. Musiker, solister, körsångare och försam- 
    lingsbor,  Hans Eric Johansson, Marie Blommé och Heléne Leijon
26/6 Lö  kl. 18 Midsommarmässa i Heds kyrka, Marie Blommé. 
27/6 Sö  kl. 11 Sommargudstjänst i Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé. Kyrk-café.

Juli
 

1/7 To  kl. 14 Andakt på Hemgården i Skinnskatteberg. 
4/7 Sö  kl. 11 Sommarmässa i Skinnskattebergs kyrka. Kyrk-café.
   kl. 14 Sommargudstjänst vid Stjärnviks bygdegård. Kaffe säljes.
    kl. 18. Orgelkonsert i Skinnskattebergs kyrka. Jörgen Engström. Andakt.
10/7 Lö  kl. 18 Sommarmässa i Gunnilbo kyrka.
11/7 Sö  kl. 14 Sommargudstjänst i Baggbron hos Solveig och Rolf Andersson. Tag med kaffekorg.
   kl. 18 Musikkväll i Heds kyrka. Bas Fiol & Flöjt.  Andakt.
17/7 Lö  kl. 17 Tornuppstigning i Heds kyrka med Erik Karlsson. 
   kl. 18 Helgsmålsbön i Heds kyrka, Gunilla Persson. Kaffe som inledning på vägkyrkan.
18/7 Sö  kl. 11 Mässa på Matkullen i Baggbrodalen. Hans Eric Johansson. Strapatsrik vandring. Tag med  
    kaffekorg och kläder efter väder (och kanske extra skor).
   kl. 17 Musikkväll i Heds kyrka som avslutning på Kulturdagarna i Hed. 
18-31/7     kl. 13-17Vägkyrkan i Hed, utställning och kaffe. Guidning vid förfrågan. Stick-café på torsdagarna.
24/7	Lö	 	 kl.	18	 Gitarr	och	flöjtmusik	inför	helgen	i	Gunnilbo	kyrka.	Andakt.
25/7 Sö  kl. 11 Söndagsmässa i Skinnskattebergs kyrka. Kyrk-café.
   kl. 14 Sommargudstjänst vid Rudtjärnsgrottorna, Hans Eric Johansson. Tag med kaffekorg.
    Samling kl. 13.30 vid skylt RV 233 (4 km. öster om Gunnilbo kyrka) för gemensam vandring.
31/7 Lö  kl. 18 Mässa vid helgsmål i Heds kyrka. 

 

Augusti
 

1/8 Sö  kl. 11 Söndagsmässa i Skinnskattebergs kyrka.  Kyrk-café.
5/8 To  kl. 14 Andakt på Hemgården i Skinnskatteberg.
8/8 Sö  kl. 11 Söndagsmässa i Skinnskattebergs kyrka. Kyrk-café.
   kl. 14 Sommargudstjänst vid Spiran, Nibbarsbo. Tag med kaffekorg.
15/8 Sö  kl. 11 Gudstjänst vid milan (Skärsjön).
   kl. 18 Konsert i Skinnskattebergs kyrka. Bergslagens kammarsymfoniker,  Entré
22/8 Sö  kl. 11 Mässa, Skinnskattebergs kyrka. Kyrk-café.
29/8 Sö  kl. 11 Mässa i Skinnskattebergs kyrka. Kyrk-café.
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 Erbjuder: Mitsubishi 
GE25 Luftvärmepump
med marknadens tystaste 
innerdel endast 19 db
   

•   Ger värme till -30 grader
•   Underhållsvärme +10 grader
•   Ventilation av befintlig luft
•   Automatisk återstart vid 
  strömavbrott
•   Perfekt till fritidshus
Nu endast:14495:- inkl 
std montering & moms
(förutsätter utnyttjande av ROT avdrag)

Eller: 
Toshiba Polar 
Slim 6,1 Kw

•   Innerdel på endast 25 cm
•   Cop på hela 5,08
•   Underhållsvärme +8 grader
•   Automatisk återstart vid
  strömavbrott

Nu endast: 14995:- inkl std 
montering &moms
(gäller vid utnyttjande av ROT avdrag)
   
   OBS !! Begränsat antal.Ring: 070-3671862

Eller besök: www.bergslagensinneklimat.se

Bergslagens Inneklimat
Värme och kyla för alla !

BAGGBRODAGARNA

För ytterligare information kontakta:
Udden 070 719 54 34 • Byalaget 0222-417 12

Byalaget ang bokning av marknadsbord:
0222-417 12/ 070-219 11 20 

Lörd/Sönd 24/25 juli kl 11-16
Veteranmotorcykelrunda (sönd) • Modellflyg • Turer med ångbåt

”Traktortaxi” • Auktion (lörd) • Marknad (lörd-sönd) • Westernridning
Vallhundsuppvisning • Fisketävling (lörd) • Flugfiskeskola

Vernissage konstutställning • Sönd 14.00 trollkarl (Kim Gordon) 
Lörd grillafton med Thomas Zidén Trio • Caféverksamhet

ANK-RACE
Söndag

anklott 50:-/st (säljes lörd/sönd) 

1:a pris  7000:-
2:a 1000:-
3:e/4:e 500:-  
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Årets Kamrat 2010
Har du en kompis som är värd att uppmuntras för att hon/

han alltid finns där, hjälper till, 
sprider glädje och bryr sig.

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.

KNÄPPMORA AIK utser Årets Kamrat 2010.
Vilka kan söka?

Alla personer upp till 20 års ålder som 
bor i Skinnskattebergs kommun.

OBS! 
Man behöver inte hålla på med idrott för att söka.

Anmälningar skickas till: 
”Årets Kamrat 2010”  

Knäppmora AIK  
Köpingsvägen 16  

73930 Skinnskatteberg
Eller på mail Knappmora@hotmail.com

   
Senaste nomineringsdatum är den 1/8 -2010.

Priset på 1500: - delas ut under 
Skinnsbergsmarken

den 14augusti vid torget.
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På Blomsterängen kan du frossa i 
sommarens alla härliga växter, hitta fina 

inredningsdetaljer till hemmet eller 
presenter till examen, födelsedagen, 

dopet, bröllopet m m.

10 % rabatt på alla varor i butiken!!!
gäller vid ett köptillfälle, och mot 
uppvisande av denna annons.

Sommarstängt under tiden 4/7 - 16/8.
Tisdagen den17/8 öppnar vi åter i 

nyrenoverade och större lokaler på torget, 
bredvid Pizzerian.

Välkomna!
Centralvägen 5, 739 30 Skinnskatteberg. Tel 0222-417 00

www.blomsterangen.se

Snickargubben flyttade till Bysala hösten 
2008. Det är ett ett litet snickeri med 40 
års erfarenhet. 

I en renoverad lada finns nu en välfung-
erande verksamhet.

Altanbyggen och div inredningar i hus 
såsom kök, fönsterbyten m m hör idag till 
de vanligaste uppdragen. Renovering av 
träbåtar, inredning av plastbåtar, är ytterli-
gare en specialitet.
.
Fråga gärna, allt går att lösa, innehar 
F-skattsedel och ROT-avdrag kan nyttjas.

Tel 070-714 59 38 
Göran Levin

En hyllning 
till Duke Ellington

med:
Jan Lundgren - piano

Mattias Svensson - bas
Antti Sarpila - klarinett, saxofon

Ronnie Gardiner - trummor
Jacob Fischer - gitarr

10 - 11 augusti, kl.19:00
Entré 150:-
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Visas på Kulturhuset Korpen
Köp dina biljetter på Janssons El, eller boka på tfn. 104 60

Biljettpris 180:-
Konsertens längd ca. 4 timmar.


