
Folkfest!
Körstämma 15-17 juni

Läs mer på sidan 11

NYINVIGNING!
av Biblioteket

Läs mer på sidan 5

Aika päivittää 

suomen kielen taitoja?

Ks. s. 13

0222:an
www.skinnskatteberg.se

Aktuellt för Skinnskattebergs kommun - 
Årgång 27 Nr 6, Juni-Augusti 2012

Kommunfullmäktige 
sammanträder

den 11 juni 2012 kl 18.00  
Sessionssalen, 
Kommunhuset

Dagordning annonseras på 
www.skinnskatteberg.se 

Allmänheten hälsas välkommen! 

 Kommunstyrelsen 
sammanträder 

den 19 juni 2012 kl 09.30  
Stora sammanträdes- 

rummet, kommunhuset

Dagordning annonseras på 
www.skinnskatteberg.se 

Allmänheten hälsas välkommen!

Skinnskattebergs Turistbyrå sommaren 2012

Turistbyrån finns i 
Kulturhuset Korpen, Köpingsvägen 11.

Öppettider från 15 juni-24 augusti: 
måndag-fredag 10.00-17.00 och lördagar 10.00-14.00

Extra öppet under Körstämman. 
Övrig tid finns turistinformationen i biblioteket

Välkommen!

 

Dropp in för dop och vigsel 
i Skinnskatteberg 13 okt.14-17 

 

Det blir full fart i sommar!
Välkomna på rallyfest i Skinnskatteberg!

160 ekipage passerar genom centrum från  
ca kl 08.00 - 11.00 och även ca kl 14.30 - 18.00!

Midnattssolsrallyt
Bockhammar - Skinnskatteberg

19juli 2012

* Transportsträcka genom centrum 
* Intervjuer med förarna

* Serviceområde

Företag som vill medverka? Ta kontakt med:
Sektor näringsliv och utveckling

Jan Jäder: 0222-450 40
www.midnattssolsrallyt.com

2012-05-10 kartor.eniro.se - Skriv ut

1/1kartor.eniro.se/print

Sidan informerar..

Tack vare vårt  10 sekunders 
test  är du vår potent iella vinnare av: 
2 x presentkort  på 10 000 kr! 4 5

Hur många trekanter ser du?
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Vecka 22 
Måndag: Ekologisk pytt i panna  
Tisdag: Pannbiff med lök, potatis & sås 
Onsdag: Fiskgratäng med hemlagat potatismos
Torsdag: Köttsoppa & pannkaka
Fredag: Kyckling Texas wings, tzatziki & bulgur

Vecka 23
Måndag: Ugnstekt korv med ost, tomat & potatis.
Tisdag: Ekologiska köttbullar, sås, grönsaker & 
potatis.
Onsdag: Ekologisk panerad fisk, remouladsås & 
potatis.
Torsdag: Schnitsel, klyftpotatis & beasås.
Fredag: Pastasallad med tillbehör & baguette

Vecka 24 
Måndag: Elevens val
Tisdag: Elevens val
Onsdag: Elevens val
Torsdag: Sommartallrik. Rökt skinka, potatissallad 
Fredag: Skolavslutning

GLAD SOMMAR!

Skolans matsedel vecka 22-24

0222:ans redaktion:

Redaktör:  Marie Wennerström 
Redaktionsråd: Jenni Tahkokorpi, Marlene Carlsson,  
  Jan Jäder, Redaktören

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

Ansvarig utgivare:  Kommunchef Leena Berglund

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

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

Exempel annonspriser exkl. moms

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

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

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

Nästa manusstopp - den 13 augusti 
Nästa utdelningsdag - den 31 augusti

Föreningar / Turismföretagare!

Meddela gärna oss så hjälper vi er att 
sprida information om era aktiviteter

 info@skinnskatteberg.se 
turistinfo@skinnskatteberg.se 
0222@skinnskatteberg.se

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

Midsommar i Färna

Studera inom vuxenutbildningen
under hösten?

Sista ansökan  4 juni !

Läs mer om kursutbudet på vår hemsida: 
www.nvu.se/vux 
 

För att boka tid, kontakta någon av våra  
studievägledare. Mejla gärna!
Martina Carlsten    0223-443 76  
E-post: Martina.Carlsten@nvu.se 
 

Margaretha Nylander   0223-291 64
E-post: Margaretha.Nylander@nvu.se 
Torsdagar i Skinnskatteberg
 

För övriga frågor:
Gunnel Johansson   0223-291 81 
Suzanne H-Jonsson   0223-443 72 
NVU:s växel   0223-443 00

Drop in-vägledning  
1/6 kl. 08.00-13.00 på Lärcenter i Norberg
OBS: Ta med ett personbevis och tidigare betyg 
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Aktivitetskalender juni, juli och augusti 2012
Kalendarium för gudstjänster och aktiviteter i Skinnskatteberg 

med Hed och Gunnilbo församling    - se sid 23.

01/06 |          - Musikkollektivet live. www.restaurangstation.se 
| Restaurang & Pub Station

01/06 | 10:00 - Skolgårdens Café - Amerikanska och svenska 
frestelser. Se annons sid 21 | Baggå skola

01/06 | 13:00 - Café Arken har öppet dagligen 13-19 
(avvikelser aviseras på dörren). Fagerstavägen 7.  
| Skinnskatteberg

02/06 | 09:00 - Öppet Hus Klockarbergsskolan 09.00- 12.00.    
02/06 | 10:00 - Röda korset, Kupan, har lördagsöppet den 2, 9, 

16 och 30 juni kl. 10-14 | Skinnskatteberg
02/06 | 11:00 - Nyinvigning av biblioteket - se annons sid 5
04/06 | 19:00 - Fårvallning mm vid Uddens pensionat. Arr.: 

Centerpartiet | Baggbron
05/06 | 18:30 -  VPT-final för Västmanlands ungdomar 

i orientering från Kompasshuset 
(hembygdsgården) | Skinnskatteberg

06/06 | 11:00 - Karmansbo marknad - se annons sid 9
06/06 | 13:00 - Nationaldagsfirande - se annons sid 9 | 

Hemgården
06/06 | 18:00 - Tipspromenad från båthamnen | Främjarestugan
07/06 | 18:30 - Grillafton. Riddarhyttans (s)-förening. Se sid 20
07/06 | 18:30 - Möte Alliansen | S:t Davidsgården
08/06 |          - Sanningsakademi - Möt författare, forskare och 

filosofer i natursköna omgivningar.  
www.teatermaskinen.com 

09/06 | 11:00 - Bergslagens historia 1300-2012 - Guidade 
vandringar i naturen varje torsdag. 
www.teatermaskinen.com | Riddarhyttan

09/06 | 12:00 - Kaiken kansan suomen kielen huoltoseminaari, 
ks. s. 13 | Kunnantalo

10/06 | 11:00 - Grannsamverkansmöte | Fiket i Bernshammar
10/06 |          - Barnens Folkets Parkdag. OBS preliminärt 

datum. Se folketspark-skinnskatteberg.se/ 
11/06 | 18:00 Kommunfullmäktige sammanträder
12/06 | 10:00 - Avslutningsfest med Stackens familjecentral. 

Marie Blommé | S:t Davidsgården
12/06 | 16:00 - DIALOG! Se annons sid 4 | Biblioteket
12/06 | 18:00 - Folkpartiets sommarfest. Se sid 22. | Leneklints
13/06 | 18:00 - Tipspromenad från båthamnen | Främjarestugan
13/06 | 18:00 - Allianslokalen öppen till 18.00. Kom och ställ 

frågor! Vi bjuder på fika.  | Allianslokalen
15/06 |          - Körstämman - Se sid 11. | Skinnskatteberg
15/06 | 19:00 - Körstämman öppnas med sång. | 

Skinnskattebergs kyrka
15/06 | 20:15 - Konsert Körstämman - Kraja. Se sid 11. | 

Sporthallen
15/06 | 22:00 - Konsert Vibafemba - Se sid 11| Sporthallen
16/06 | 14:00 - Ängskonsert (Körstämman). Se sid 11. | 

Herrgårdsängen
16/06 | 18:00 - Konsert Körstämman - Se sid 11| Kulturhuset 

Korpen
16/06 | 20:00 - Singalongkonsert Körstämman - se sid 11| 

Herrgårdsängen
20/06 | 18:00 - Tipspromenad från båthamnen | Främjarestugan
20/06 | 18:00 - Allianslokalen öppen - Kom och ställ frågor! Vi 

bjuder på fika! | Allianslokalen
22/06 |          - Midsommarfest Burning Land - Utlandsresan 

har kommit till Sverige! I Riddarhytan bjuder 
vi på musik, barer, upprädanden & ceremonier 
hela helgen! www.teatermaskinen.com

22/06 | 10:00 - Midsommar i Färna - Se sid 2
27/06 | 18:00 - Resa till Vernergården. Se annons sid 21.  

Arr.: Centerpartiet
30/06 | 10:00 - Öppen Verkstad - 30/6-1/7 kl 10-17.  Alla som 

vill veta mer om grafik är välkomna.  Vill du själv 
göra bilder får du handledning. | Grafikverkstan 
Godsmagasinet Uttersberg

30/06 | 13:00 - Öppna Micken 13-22. Fairytale Festivalen.  
Se sidan 21 | Baggå skola

01/07 |  Konstutställning. Corneille, måleri, skulptur, 
textil och grafik. www.galleriastley.com | Galleri 
Astley

01/07 |  Konstutställning - Stephen Lawlor, nya 
målningar. www.galleriastley.com/ | Galleri 
Astley

06/07 | 19:00 - Svensk-finsk poesiafton med moderna finska 
dikter som översatts till svenska. Även 
modern finsk musik - tonsatt poesi! Ta med 
eget sittunderlag! Vid regn är vi på Finska 
föreningen (Herrgårdsvägen 2).  Arrangör: 
Skinnskattebergs kommun. | Herrgårdsängen

07/07 | 11:00 - Träff för motorintresserade, öppet: kl. 11.00 
-21.00 | Prästgårdens Café i Hed

14/07 | 10:00 - Invigning av cykel- och ridled. Se sid 8 | Galleri 
Astley

14/07 | 11:00 - Kulturdagar i Hed - Se sid 17
14/07 | 17:00 - Tornuppstigning (Kulturdagar i Hed) | Heds 

kyrka
19/07 | 08:00 - Midnattssolsrallyt - Se sid 1. | Skinnskatteberg
21/07 |  Loppislördag! www.prastgardenscafe.se | Hed
21/07 | 17:00 - Bluegrasskonsert På Perrongen. Ta med egen 

picknickkorg, grillar tändes.  www.galleriastley.
com | Galleri Astley                                

26/07 |  Träff för motorintresserade. www.
prastgardenscafe.se | Prästgårdens Café i Hed

28/07 |  Hantverksmarknad. www.prastgardenscafe.se | 
Prästgårdens Café i Hed

28/07 | 11:00 - Baggbrodagarna. Se sidan 11.
28/07 | 18:00 - Öppna Micken. skolgarden.com | Baggå skola
04/08 | 10:00 - Sensommarfestivalen 2012 + Barnens 

Sommarfestival - 10:00-02:00. www.
sensommarfestivalen.inc.se | Folkets Park

05/08 | 09:00 - Röda Jordens Dag - Se sid 24 | Riddarhyttan
11/08 |  Riddarhyttemarken 11-12 augusti.  

riddarhyttan.nu | Riddarhyttan
11/08 | 07:00 - Sommarresa till Mantorp.  Se annons sid 21. 

Arr.: Centerpartiet
11/08 | 10:00 - Öppen verkstad! 11-12/8 kl. 10-17.  Alla som vill 

lära sig mer om grafik är välkomna. Vill du själv 
göra bilder får du handledning.  | Grafikverkstan 
Godsmagasinet Uttersberg

11/08 | 11:00 -  Vandring runt Ormdalsstigen i Baggå.
Tiden avser samling och avresa från 
Klockarbergsskolan.  Arr.: Friluftsfrämjandet 

11/08 | 18:00 - Musik vid helgsmål.  Antonin Dvorak ”Bibliska 
sånger”. | Heds kyrka

15/08 | 18:00 - Tipspromenad från båthamnen | Främjarestugan
22/08 | 07:30 - Skinnskattebergs företagsnätverk | Galleri 

Astley
22/08 | 18:00 - Tipspromenad från båthamnen | Främjarestugan
25/08 | 13:00 - Öppna Micken & Bakluckeloppis - skolgarden.

com | Baggå skola

  Aktivitetskalendern fortsätter på sidan 19



 4

www.skinnskatteberg.se0222:an

I denna spalt rapporterar 
jag för alla intresserade 
kommunmedborgare om 
några av de olika frågor 
som varit uppe under 
den senaste tiden för mig 
som kommunstyrelsens 
ordförande i Skinnskatteberg. 

• Norra Västmanlands Samordningsförbund har haft samråd med 
medlemskommunerna. Utökningen från tre till sex kommuner har 
fungerat bra och förbundet gör ett mycket värdefullt jobb för att stödja 
människor som behöver stöd av olika slag.

• Budgetberedningen har enats om ramar för 2013. Ledningsutskottet 
föreslår kommunfullmäktige att förutsättningarna vid fastställande 
av budgetramar 2013 ska vara att invånarantalet beräknas till 4 350 
invånare, att resultatkravet beräknas på 1,5 % av skatteintäkter och 
utjämningsbidrag, att skattesatsen beräknas på 22:51 kr, att budgetram 
för den totala verksamheten ska vara 202 840 tkr

• Migrationsverket för en dialog med Landstinget om att hyra delar av 
Folkhögskolans lokaler för att ta emot Asylsökande. Ledningsutskottet är 
informerat, Kommunstyrelsen kommer att informeras den 22 maj.

• Mycket av min tid de senaste veckorna har handlat om att agera till 
förmån för Skogsmästarskolans bevarande i vår kommun. Arbetet 
fortsätter.

• Fullmäktige den 22 april beslutade bl a att fastställa 2011 års bokslut, att 
kommunen avyttrar samtliga 217 aktier i Västmanlands Lokaltrafik AB 
till Landstinget Västmanland. (Detta är en konsekvens av att Landstinget 
nu blir huvudman för kollektivtrafiken), att anta ett förslag till direktiv 
för Översiktsplanens styrgrupps arbete. Kommunfullmäktige biföll ett 
medborgarförslag om att rusta ”bondvägarna” öster om tätorten för att 
få en sammanhängande motionsled runt tätorten. 110.000:- anslogs för 
ändamålet.

• Har deltagit i VAFABs årsstämma. Kommunen är delägare i detta 
mycket välskötta kommungemensamma  bolag.

• Har deltagit i Småkoms årskonferens. Ett mycket givande nätverk för de 
minsta kommunerna i Sverige. 

• Har träffat ”Företagarnas” nya ordförande Irja Aho och fört bra 
diskussioner.

• På Arbetsmarknadsrådet framkom ånyo att Skinnskattebergs kommun 
ligger bra till i länet när det gäller statistiken för antalet arbetslösa.

• Vid minnesstunden i Krampen vid Rysstenen höll jag ett kort tal om 
de sovjetryska soldaternas öde  och Staffan Bergman spelade flöjt. 
Ryska ambassaden, Länsstyrelsen och Svenska Kyrkan var också 
representerade.

Varm försommarhälsning!

Skinnskatteberg den 11 maj 2012

Lars Andersson (s) 
Kommunstyrelsens Ordförande 
Skinnskatteberg

Bästa medborgare! 

Välkomna till DIALOG!
Tisdagen den 12 juni finns jag 
på Biblioteket mellan kl 16 och 
18. Välkommen att titta in! 
Funderingar och frågor, syn-
punkter och idéer, kritik och 
beröm mottages!
Lars Andersson (s),  
Kommunstyrelsens Ordförande.

Sedan sist

Lediga lägenheter
 

Skinnskattebergs tätort
Marklägenheter 
2 rok Sotvretsv. 7, 77 
m2,  4972 kr

2 rok Klockarbergsv 8 C, 2 
vån, 52,2 m2, 3 617 (inkl. 
kabel-TV) Ledig hösten -12

3 rok Klockarbergs 8 B, 3 vån, 
75,1 m2, 5 091 kr (inkl. kabel- 
TV) Ledig 1/8

3 rok Sotvretsvägen 19 B, 
3 vån, 81 m2, 5 571 kr (inkl. 
kabel-TV).  Ledig hösten -12

Riddarhyttan
Marklägenheter

2 rok Granstigen, 60 m2,  
3 281 kr (kallhyra)

3 rok V:a Parkv. 3A, 1 vån, 
75,2 m2,  4944 kr

2 rok V:a Parkv. 3B, 2 vån, 
65,7 m2 4464 kr

Blankett för ansökan om  
bostad finns på  
www.skinnskatteberg.se 

Det går också bra att ringa 
0222-451 25 eller maila jane.
pettersson@skinnskatteberg.
se
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Utställning
20/6 - 31/8 Konst från kommunens arkiv
28/5 - 15/6 F-klasserna har utställning

Sagostund
Tisdag 5/6
Sagostund på Stacken kl 11:00 (0-2 år) och 13.30 (från 3 år) 

Nytt för i år! Biblioteket har öppet hela sommaren!!
Sommaröppettiderna gäller från den 18/6 till den 17/8
Måndag - Torsdag  12:00 - 17:00
Fredag  12:00 - 15:00

Lördag 25/8 i Folkets Park
Upptäck berättandets magi!
Vågar du? Skräck, skrönor och sagor.
Biblioteket finns på plats med den grafittimålade husvagnen Bubblan kl 15-18 i Folkets park,  
vid ABFs 100-årsfest.
Delta i workshop med berättare från Fabula Storytelling kl 16 och kl 17.
För de allra minsta (0-2 år) finns det möjlighet att krypa in i och upptäcka en ny värld inuti Bubblan.

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
Tyvärr kommer båda dessa att upphöra helt med sin service i Skinnskatteberg. Under maj månad kommer 
terminalen för självhjälp att plockas bort och Arbetsförmedlingen lägger därmed ned sin service. 
Den sista juni försvinner möjligheten till bokade besök hos Försäkringskassan här i Skinnskatteberg

Det händer på biblioteket!
i sommar

Ändrat öppethållande under juni

Onsdag 5/6 kl. 12:00-15:00
Torsdag 6/6 Stängt 
Fredag 22/6 Stängt

Nyinvigning!!
Lördag den 2/6 slår vi upp portarna till vårt nyinredda bibliotek 

Vi håller öppet kl. 10:00 - 15:00

Program:
11:30 Dansuppvisning; The D´s från klass 7
12:00 Invigning. Tal av Lars Andersson.
          Staffan Bergman, personalen och Hugo 
          Catolino som utformat barn- och ungdoms-
          avdelningen, samtalar om hur vi har tänkt  
          med den nya inredningen. 
          Även Christina Stenberg medverkar
12:45 Sagostund. Brandmannen Ove Lindström från 
          Skinnskattebergs Räddningstjänst läser ”Här  
          kommer brandbilen” av Arne Norlin 

Vi bjuder på tilltugg under hela dagen

Mycket, mer händer också under dagen.
F-klasserna kommer att visa upp sina arbeten med 
årets 6-årsbok, ”Anna kör skogsmaskin”, en utställ-
ning som kommer att hänga till den 15/6.

Kommunens konsument- och budget/skuldrådgi-
vare, Eva Anderberg, och turistansvariga, Marléne 
Carlsson, kommer också att finnas på plats och 
berättar gärna om sina verksamheter.

Välkomna hälsar Ingegerd Andersson, Isabelle 
Andersson-Bede, Anders Pettersson, Eva Ander-
berg, Marléne Carlsson och Staffan Bergman!
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Stacken Familjecentral
Familjecentralen är en mötesplats för föräldrar och 
barn, 0–6 år. Här kan barnen leka, sjunga och måla, och 
föräldrar ges möjlighet att träffa andra småbarnsföräld-
rar. Kaffe, te och mjölk till barnen finns att köpa till 
självkostnadspris. I övrigt får du ta med det som passar 
till dig och ditt barn.

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

SAGOSTUND med Isabelle 
Tisdag den 5 juni

”Öppet hus” 
S.t Davidsgården 
tisdag den 12 juni 10.00 - 12.00 
Vi bjuder på fika, korv och bröd

Torsdag den 21 juni, Sommaravslutning

Sommartider på Stacken 
Vi har öppet till och med torsdag den 21 juni. 
Öppnar igen tisdag den 14 augusti

VÄLKOMMEN!

Sommarboende, se hit!
Information om sopor, latrin och slam

Sommarhämtning av hushållsavfall för år 2012 
Sommarsophämtningen kommer igång vecka 19 eller 
20 beroende på om man har jämn eller udda sophämt-
ningsintervall.

Sommarsophämtningen upphör i vecka 39 / 40.

Latrintömning 
Latrintömning/byte av latrinkärl kommer under somma-
ren 2012 att ske under veckorna 24 på tisdagen, V. 30 på 
onsdagen, V. 32 på måndagen, V. 39 på måndagen.

Om ni har slut på era latrinetiketter så ring nedanstående 
nummer så skickar jag nya till er.

Budning skall ske en vecka innan åtgärd till Skinnskat-
tebergs kommun på telefon 0222-451 35.

Slamtömning 
Budning av slutna tankar skall göras till BS-sanering i 
Avesta. Telefon 0226-597 70 eller journumret 070-600 
95 05. Tel.tid. 07.00-12.00 och 13.00-16.00

Vi hoppas ni får en härlig sommar!

Ska du köpa  
en ny bil?

Kolla Konsumentverkets Nybilsguide som precis 
har kommit ut. Nybilsguiden är ett oberoende 
verktyg där du kan hitta information om nya 
bilar som finns till försäljning i Sverige. Gå in på 
www.konsumentverket.se klicka dig vidare på 
Ämnen till Bilar.

Om du har frågor om köp du vill göra eller köp 
du har gjort som du inte är nöjd med kom förbi 
och prata med din Konsumentvägledare. Jag finns 
på biblioteket tisdagar 9.00-11.00 och onsdagar 
9.00-10.00. Det går också bra att ringa mig  
070 201 48 03

Hälsningar Eva Anderberg, Konsumentvägledare

RNS Skinnskatteberg är en nystartad lokal-
avdelning till Riksförbundet Narkotikafritt 
Samhälle. Vår målsättning är att främja ett 
lokalt samarbete mellan RNS, föräldrar, skola, 
sjukvård, polis, socialtjänst, och beslutsfat-
tarna inom kommunen.  

Nu arbetar vi för att starta upp nattvandring 
i Skinnskatteberg då behovet av vuxna ute 
bland ungdomarna är stort.  Innan vi startar 
kommer vi att erbjuda en utbildning i natt-
vandring för alla intresserade. 

Vill du vara med och nattvandra, har du andra 
förslag på aktiviteter i kommunen eller vill du 
ha mer information ? 

Hör av dig till oss !

Laila Jarstorp   Jaana Minkkinen 
076-1713234   073-0368711 
laja@systemair.se  anjalis@live.se

NATTVANDRING I SKINNSKATTEBERG!
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Följande bestämmelser, beslutade av Kommunfullmäktige 2010-04-19, 
§ 13, är en komplettering till de grundläggande bestämmelserna om 
allmän ordning och säkerhet på offentlig plats, 3 kap
ordningslagen (1993:1617). 

Föreskrifterna gäller på alla offentliga platser inom 
kommunen, exempelvis kyrkogårdar och begravnings-
platser, motions- och skidspår, samt badplatser. För 
områden som kommunen har upplåtit till torghandel 
gäller också kommunens Lokala ordningsföreskrifter för 
torghandel i Skinnskattebergs kommun.

Lastning, forsling av varor m.m
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering 
skall man undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga 
olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt. Brand-
poster, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvä-
gar får aldrig blockeras eller räddningstjänstens arbete 
hindras.

Containrar
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som 
skall ställas upp på en offentlig plats, ska tydligt märka 
containern med namn, adress och telefonnummer.

Affischering
Affischer, annonser eller liknande anslag 
får inte, utan tillstånd av polismyndig-
heten, sättas upp på 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 ända-
mål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta 
upp annonser och andra tillkännagivanden, som avser 
näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Högtalarutsändning
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
Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på offent-
liga platser inom
1. Det område inom centrala Skinnskatteberg som 
begränsas av järnvägen-Näsvägen-Bergslagsvägen-Kö-
pingsvägen-Östra Ringvägen-Centralvägen-Fagerstavä-
gen till järnvägen.
2. Skärsjöbadet
3. Liens campings bad i Riddarhyttan
Undantag gäller vid arrangemang för vilket
utskänkningstillstånd givits.

Hundar
Hundar ska hållas kopplade på offentliga 
platser. Tikar ska under löptid hållas kopplade 
inom hela kommunen, dock inte inom inhäg-

nade områden. Hundar får inte vistas på begravnings-
platser, offentliga badplatser och lekplatser. Föroreningar 
efter hundar skall plockas upp.
Bestämmelserna gäller för hundens ägare, fodervärd eller 
den som endast tillfälligt vårdar en hund. De gäller inte 
ledarhund för synskadad person eller polishund i tjänst.

Ridning och löpning
Ridning får inte ske i kommunens 
motionsspår. I av kommunen an-
lagda skidspår är det förbjudet att 
förflytta sig utan skidor.

Avgift för att använda  
offentlig plats
För användning av offentlig plats 
och område, som kommunen jäm-
ställt med sådan plats, har kommu-
nen rätt att ta ut en avgift, enligt de 
grunder som har beslutats av kom-
munfullmäktige 1996-11-25 § 46.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 
ordningsföreskrifterna, kan dömas till penningböter en-
ligt ordningslagen. I ordningslagen finns också bestäm-
melser om förelägganden och förverkande.

Allmänna Ordningsföreskrifter 
för Skinnskattebergs kommun
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KUL  TUR  i Bergslagen
Lördagen den 14 juli kl.10.00 (vid Galleri Astley)
Invigning av cykel och ridled, 13 km
sträckan Uttersberg-Karmansbo-Kejsartorpet
Invigningstal av Kommunalråd Lars Andersson

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

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

0222:ans som
m

arkryss 

Vinn biljetter till Körstämmans Ängskonsert! 
Värde 80:-. En vinnare dras bland inlämnade, korrekta lösningar. 
Skicka ditt svar till redaktionen (se adress sid 2) senast den 11 juni. 
Märk kuvertet ”Sommarkryss”. Lycka till! /Redaktionen

Namn: ....................................................................

Tel / epost: .............................................................
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Apotek Hjärtat 
Skinnskatteberg

Öppettider i sommar

9 juli - 10 augusti
9.00 - 12.30, 13.30 - 16.00

Kundkontakt 0771 - 405 405

Trevlig sommar!

Onsdag den 6 juni
kl. 11.00-16.00

Kl. 12.00 Marknaden invigs av :
Landshövding Ingemar Skogöö

Därefter nationalsång
Stipendieutdelning
Cirka 50 Knallar
Tivoli för barn

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

samlat
till en loppis till förmån för föreningslivet.

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

Nationaldagsfirande
6 juni 2012

Hemgården
Kl. 13:00

Program:
Nationaldagstal, Km Marie Blommé
Dans och kör från Kulturskolan Korpen
Spelmansmusik

Kaffeservering 20 kr.

Skinnskattebergs Hembygdsförening

VÄLKOMNA!
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Bli medlem i Konstklubben Galleri Astley!
Som medlem har du följande förmåner:

5 % medlemsrabatt på inköp av konst, inramningar, konsthantverk och smycken. 
Du får inbjudningar till vernissager, konserter, föredrag, workshops och konstresor. 

Som medlem har du en lott i konstklubbens medlemslotteri. 
Vinstchans 1/10. Vi har c:a 1300 medlemmar=130 vinster.

Medlemsavgiften är 200.- för verksamhetsåret 2012.05.01-2013.04.30.

För att bli medlem betalar du in avgiften till PG: 43 06 52-8
Välkommen på årsmöte och vinstutdelning för verksamhetsåret 2011-2012 den 16 juni kl. 14

Sommarens konsert på perrongen med Skinner Mountain Boys den 21 juli kl. 17.
Entré 120.-, för medlemmar 100.- Ta med picknickkorg, grillar tändes! Vid regn inomhus.

Sensommarkonserter med Jan Lundgren och Hans Backenroth på Konstmuseets 3:e våning: 
De framför Jazzens Pianister den 1 september och Svenska Folkvisor den 2 september. 

Båda konserterna kl. 17. Entré avgift per konsert: 200.-, för medlemmar 180.- 

Välkommen hälsar

Konstklubben Galleri Astley, Uttersberg, 0222-321 20, galleri.astley@tele2.se

SKINNSKATTEBERGS
FÖRETAGSNÄTVERK
NÄSTA SAMMANKOMST
22 augusti 2012, kl. 07.30- 09.00
Galleri Astley - Uttersberg

Kaffe och smörgås
finns på plats

TEMA
Hur var din sommar?
Erfarenheter med sommarlovsentreprenörer
Vilka planer har nätverket?
Uppdatering vision 2020

ANMÄLAN: behövs inte, alla är välkomna!

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

Glassparadiset
specialist i lösglass

Tycker ni om glass? Kanske vi blir din nya vän. 
Ser ni glassbilen, tveka inte att köpa en glass! 

Sortimentet är bl.a. 
Smurf, Pepparkaka, Vanilj, Jordgubbe, etc. 

Fest eller evenemang? Vi kommer gärna till er. 

Ring 070-637 21 50
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Körstämman 
15-17 juni 2012

Program
Fredag 15e juni
19.00-19.40. Invigningskon-
sert, Kyrkan. Noll Corpus, Kör 
Kurbits, Hedkören samt Skin-
ner Mountain boys med Lina 
Adolphsson

20.15-21.30 Kraja, Sporthallen. En sångkvartett från Norrland, 
som låter vackert som ett norrsken. 

22.00-23.30 Vibafemba, Sporthallen. En vals för Vibafemba. 
Kvällen då kvintetten sjöng sanningen om sig själva.

Lördagen 16e juni
14.00-16.00 Ängskonsert, Herrgårdsängen. Vackert, galet och 
svängigt. Anders Nyberg och Åke Edvinsson, ”Zifa”, Västerås 
Harmony Show Chorus, Fagersta Ukulele Klubb

18.00-19.30 Lukaspassionen, Kyrkan. Lyssna till det purfärska 
verket av Rolf  Martinsson. Texter Göran Greider

18.00-19.15  Skinnermountain boys och Lina Adolphsson,  
Korpen. En musikalisk utflykt in i en fartfylld, sprittande och 
inte minst vemodig musikvärld från amerikas sydstater.

20.00-21.15. Singalongkonsert, Herrgårdsängen - folkfest med 
kända bitar ur operor, musikaler, visor och poplåtar. Lyssna 
till Symfoniettan och Trio X med Hans Ek å sjung så det hörs 
över sjön. Allsångsledare är Vibafemba.

22.00-23.30. Erik Van Nevel o Currende. Kyrkan. Renäs-
sansmusik i världsklass från Belgien. Fantastiska motetter för 
många röster.

Söndag 17e juni
11.00- 12.00 Gudstjänst, Kyrkan / Psaltaren 121

13.00-13.45. Avslutning på körstämmetorget.

Sveriges största och mesta körfestival,  
Körstämman i Skinnskatteberg, slår 
åter upp portarna för landets alla  
körsångare. 

Sedan 1982 har stämman varit ett själv-
klart inslag i Sveriges körliv och helgen 
före midsommar 2012 är det dags för 
nypremiär.

Man kan förbeställa konsertbiljetter hos  
turistbyrån 450 45 

Läs mer om föreställningarna, artisterna, 
verktstäder mm på  
http://www.sensus.se/korstamman

Hjärtligt välkomna!

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 28/29 juli kl 11-16

ANK-RACE
Söndag 16.30
anklott 50:-/st

1:a pris 10.000:- 

Lördag: Auktion/Grillafton, mm.   Söndag: Classic Boat Race/Ankrace, mm. 

Körstämman
sKinnsKatteberg
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I N F O R M A T Ö R E N S  S P A L T

Skogsmästarna tvingas bort från Skinn-
skatteberg?
Sveriges Lantbruksuniversitets enmansutre-
dare, Ulf Heyman, föreslår SLU:s styrelse att 
flytta det populära Skogsmästarprogrammet 
från Skinnskatteberg till Uppsala. Det skäl som 
anges för en flytt är att Skinnskatteberg inte är 
en optimal ort att bedriva grundutbildning på. 
Heyman föreslår att Skogsmästarprogrammet 
förläggs till Uppsala. Personalen och studen-
terna på Skogsmästarskolan, Skinnskattebergs 
kommun samt politikerna i länet arbetar hårt 
för att kunna ha universitetet kvar i Skinnskat-
teberg. SLU:s styrelse har förmodligen sitt 
nästa möte om Skogsmästarskolans framtid i 
december 2012. 

Årets miljöpris går till Skinnskattebergs 
Natur- och miljöskyddsförening 
Skinnskattebergs kommun utdelar årligen 
ett s.k. miljöpris för förtjänstfull insats inom 
miljöområdet. Skinnskattebergs kommun har 
genom kommunstyrelsens ledningsutskott 
fattat beslutet att tilldela årets miljöpris till 
Skinnskattebergs Natur- och miljöskyddsfören-
ing. Motiveringen till priset är: Föreningen har 
under lång tid haft en engagerande och miljö-
bevarande verksamhet och genomför årligen 
återkommande aktiviteter, såsom uggleut-
flykter där uggleräkning sker och Miljövänliga 
veckan 1-9/10 då en aktivitet anordnas. Priset 
kommer att utdelas vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 11 juni 2012 kl. 18.00.

Kommunen utdelar även ett miljöstipendium 
t.ex. för studier och studieresor, vars syfte är 
förkovran i miljöfrågor. År 2012 har Skinnskat-
tebergs kommun bestämt sig för att tilldela 
årets miljöstipendium till följande tre studenter 
vid SLU, Skogsmästarprogrammet i Skinn-
skatteberg: Louise Hammar (5 000 kr), Johan 
Olsson (5 000 kr) och Anneli Woxlin (5 000 kr). 
Kommunen gratulerar!

Fritidshemmet har fått fina lokaler på 
Klockarbergsskolan
En del av lokalerna på Klockarbergsskolan (Kö-
pingsvägen 13) har renoverats till fritidshem-
met, och invigningen ägde rum den 8 maj. Då 
kunde alla komma och kika in i de olika mysiga 
rummen.

Två av kommunens förskolor i tätorten, 
Nyckelpigan och Solrosen, blir en förskola 
i mitten av augusti 2012
De helt renoverade lokalerna kommer att fin-
nas på Sotvretsgården, där Nyckelpigan samt 
fritids tidigare har haft sina verksamheter. Den 
nya förskolan kommer att heta Solgården. 

Ombyggnad av Solrosens gamla lokaler till 
LSS-boende påbörjas under augusti för att vara 
färdiga i mars 2013.

Turismen i Skinnskattebergs kommun 
ökade till rekordnivå år 2011
Detta visar den nya rapporten från RESURS 
AB som sammanställer all besöksstatistik för 
länet på uppdrag av VKL. Omsättningen ökade 
från 93,5 miljoner till 101 miljoner! Mycket bra 
jobbat, alla företagare och föreningar i kom-
munen!

Direktbussen 880 vid vägs ände?
Västmanlands landsting har inte tagit med 
buss 880, direktbussen mellan Västerås och 
Skinnskatteberg, i rambudgeten för 2013. Det 
innebär att Skinnskatteberg i fortsättningen 
riskerar att bli utan en direktförbindelse med 
huvudorten i länet när projekttiden löper ut den 
16 juni. Målsättningen från Skinnskattebergs 
kommun är nu att få med direktbussen i lands-
tingets rambudget och samtidigt fundera på 
vilka taktiska nya grepp som måste till för att 
åstadkomma nödvändig ökning av antalet pas-
sagerare.

Skinnskattebergs kultur- och fritidsguide 
2012 är här!
Vad kan man göra på sin fritid i Skinnskat-
tebergs kommun? Många bra förslag ges i 
broschyren Skinnskattebergs kultur- och fri-
tidsguide 2012. Den är avsedd för alla kom-
muninvånare och alla de som besöker vår 
vackra kommun – Kulturriket i Bergslagen! Bro-
schyren har delats ut till varje hushåll i kommu-
nen. Den finns även på kommunens hemsida.

Ny projektanställd informatör i kommunen
Kommunen har fått en informatör till: Marco 
Helmisaari. Hans anställning löper fram till års-
skiftet 2012/2013. Marco tar över nästan all 
svenskspråkig kommunikation, t.ex. hemsida, 
intranät, grafisk design, pressmeddelanden osv. 
Redaktören för tidningen 0222:an är fortfa-
rande Marie Wennerström. Under slutet av året 
koncentrerar jag, Jenni Tahkokorpi, mig på 
arbetsuppgifterna som har med finskt förvalt-
ningsområde att göra, såsom finskspråkig in-
formation, koordinering och två-/finskspråkiga 
kulturevenemang. Ni minns väl alla att Skinn-
skattebergs kommun är en tvåspråkig (svensk-
finsk) kommun där kommunala tjänster och 
kommunal information ska finnas tillgängliga 
även på finska? 

Ha en skön sommar, alla skinnskatte-
bergsbor och alla ni som är på besök här!
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Tervetuloa päivittämään suomen kielen 
taitojasi 9. kesäkuuta!
Oletko aina miettinyt, miten jokin asia ilmais-
taan suomeksi? Tai mitä ihmettä suomen sana 
”karppaus” tarkoittaa? Lauantaina 9. päivä ke-
säkuuta klo 12.00–14.00 olet tervetullut kuule-
maan, kysymään ja keskustelemaan nykyajan 
suomen kielen ilmauksista ja ilmiöistä. Paik-
kana on tuolloin kunnantalon toisessa kerrok-
sessa sijaitseva Stora sammanträdesrummet 
(käynti kunnantalon pääoven kautta). Suomen-
kielisen alustuksen aiheeseen tekevät Kieli-
neuvoston suomen kielen asiantuntijat Raija 
Kangassalo ja Hannele Ennab. Sen jälkeen on 
runsaasti aikaa kysymyksille ja keskustelulle.

Ilmoitathan etukäteen tulostasi (viimeistään 
7.6.), jotta saat varmasti istumapaikan ja kah-
vikupin itsellesi pienen palanpainikkeen kera, 
puh. 0222–450 44 tai
jenni.tahkokorpi@skinnskatteberg.se. Koulutta-
jat toivovat mielellään kysymyksesi etukäteen. 
Nekin voit välittää minulle 7.6. mennessä.

Tule paikalle ottamaan asioista selvää suomen-
kieliseen, kaiken kansan kielenhuoltoseminaa-
riin!

Runo- ja musiikki-ilta 6. heinäkuuta klo 19
Suomessa vietetään aina heinäkuun 6. päivä 
Eino Leinon sekä runon ja suven päivää. Sen 
kunniaksi pidämme ruotsalais-suomalaisen 
runoillan Herrgårdsängenillä, Skogsmästarsko-
lanin nurmialueella. Siis laita jo nyt kalenteriin 
pe 6.7. klo 19.00! Luvassa on suomalaisten 
nykyrunoilijoiden teoksia sekä suomeksi että 
ruotsiksi – myös uutta suomalaista musiikkia! 
Ota mukaasi oma istuma-alusta ja kesäistä 
mieltä.

Sateen sattuessa olemme Suomi-Seuran ti-
loissa (Herrgårdsvägen 2). Tapahtuma maksaa 
vain vaivan tulla paikalle! 

Sataprosenttisesti suomen kielen ja kult-
tuurin puolesta
Olen toukokuussa siirtynyt kokopäiväisesti 
hoitamaan suomen kielen hallintoalueasioiden 
koordinointia kunnassamme: ennenhän tein 
tätä työtä vain puolet työajastani. Aikomuk-
senani on ehtiä tekemään enemmän meidän 
kaikkien ruotsinsuomalaisten eteen, esimerkik-
si laatimalla kunnalle ohjesäännöt siitä, mihin 
kunnassamme pitää panostaa suomen kielen 

Med vänliga hälsningar / Ystävällisin terveisin
Jenni Tahkokorpi, tvåspråkig informatör, kaksikielinen tiedottaja
Skinnskattebergs kommun, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

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

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

osalta. Lisäksi järjestän tapahtumia, tiedotan 
suomeksi, käännän kunnan kotisivuja suomeksi 
ja pidän mekkalaa suomenkielisten oikeuksista 
niin kunnantalon sisällä kuin sen ulkopuolel-
lakin. Käännän myös kunnan lomakkeita suo-
meksi; ne löytyvät kotisivuiltamme.

Jos sinulla on mielessäsi jokin tietty kunnan 
lomake tai esite, joka ehdottomasti pitäisi saa-
da suomenkielisenä, niin olethan yhteydessä 
minuun, niin voin tehdä käännöksen. Muitakin 
ideoita, esim. suomenkielisten tapahtumien ja 
muiden toimenpiteiden osalta, otan mielelläni 
aina vastaan.

Ruotsinkielistä tiedotusta hoitaa muuten lop-
puvuoteen asti Marco Helmisaari, kunnan uusi 
projektitiedottaja ja kotisivunikkari. Hänen 
kanssaan voi myös asioida suomen kielellä.

Toiveissa on, että saamme suomen kielen 
opetuksen järjestymään Klockarbergin kou-
lussa syksystä 2012 alkaen. Jo 16 lasta on 
nimilistalla! Tarvetta siis on: ruotsinsuomalais-
ten jälkeläiset haluavat oppia suomea. Minun 
huutoni ja vaatimukseni eivät kuitenkaan 
yksin riitä: muistakaa tekin olla vaatimas-
sa oikeuksianne suoraan kouluun, esikou-
luun ja vanhustenhoidon puolelle: teillä ja 
teidän (lasten)lapsillanne on oikeus osit-
tain tai kokonaan suomenkieliseen esikou-
lutoimintaan, suomen kielen opetukseen 
peruskoulussa sekä osittain tai kokonaan 
suomenkieliseen vanhustenhoitoon mei-
dän kunnassamme!

Oikein mukavaa ja lämpöistä kesää 
teille kaikille. Nähdään ja kuullaan!
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E N  A V  O S S  P Å  K O M M U N E N

Namn: Marco Helmisaari 
Titel: Projektanställd Informatör - Webb / Grafisk design

Vad jobbar du med på kommunen? 
Jag kommer att bland annat att under min projektanställ-
ning arbeta med kommunens grafiska profil och kommuni-
kation på de digitala medierna.

Beskriv din normala arbetsdag: 
Eftersom jag är helt ny på kommunen är det svårt att svara 
på hur en normal arbetsdag ser ut. Som informatör kommer 
jag i stort att arbeta med PR på olika nivåer. Kommunika-
tion, webb och design  är något som jag arbetat med sedan 
tidigare. Det är också där jag framförallt kommer att kunna 
dela med mig av min kompetens.

Vad är det bästa med ditt jobb: 
Det bästa är att jag får använda min kreativitet i arbetet och 
arbeta mot alla enheter i kommunen.  

Vad är det värsta: 
Det här är också svårt att svara på, för jag inte har hunnit med så många arbetsdagar ännu. Alla arbeten har mindre 
roliga uppgifter och tidsbrist är alltid en bov. Jag tror ändå att det varierande arbetet inte kommer att kännas som 
något problem.

Vill du säga något speciellt till våra läsare? 
Passa på att under våren och sommaren ta en tur till de olika utflyktsmålen eller gå på de evenemang som är aktu-
ella i Skinnskatteberg. Allt ifrån körstämma till rally, marknad och festivaler.

Tack för avfallet! 

För att få en så bra sortering som möjligt skulle vi 
vilja att du hjälper oss att: 

 Lägga tyg och textilier i containern ”Resår-
möbler och textilier”.   

 Lägga tryckimpregnerat trä i containern med 
samma namn. Tryckimpregnerat trä är farligt avfall 
och får inte blandas med vanligt trä. 

 Tömma ur wellpappkartongerna på frigolit 
och plast innan sortering.

Nästan allt avfall på Återbruket blir till nya, 
bra saker och kan leva vidare som nytt mate-
rial eller energi. Det är tack vare dig!

Återbruket Skinnskattberg
vid Näsvägen, tfn: 0222-108 69

Öppettider: 
Mån, ons: 8.00-12.00,  Tis, tors:  8.00-12.00, 
15.00-19.00, Fre: 13:00-17:00, Lör: 9:00-
14:00, Sön: Stängt

Tack på förhand och välkommen 
till  Återbruket SKinnskatteberg!  :)

Wellpappkartong utan frigolit
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Artikelserie om entreprenörer i Skinnskattebergs kommun

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

Företagsnamn: B-M´s Massage och Friskvård

Hur länge har ni funnits?  Sommaren 2010 förverkligade 
jag en gammal dröm och öppnade mitt eget företag och 
erbjuder nu mina tjänster till dig. 

Vilka arbetar i företaget? Britt-Marie Bergvall heter jag 
och är Legitimerad Sjukgymnast sen drygt 30 år tillbaka. 
Jag arbetar även 50 % som sjukgymnast i Skinnskatte-
bergs kommun inom äldreomsorgen.

Vad har du för affärsidé? Att människan som helhet bör 
ses och inte endast en liten del av den.

Jag erbjuder behandling inom massage och friskvård bl.a. 
massage i olika former beroende på behov ex.vis: nacke, 
rygg, helkropp. Stretching. Hemprogram. Specifik trä-
ning.

Mina behandlingar kan ta olika lång tid beroende på vad 
som behöver ågärdas. Hos mig får du tid som behövs och 
vanligtvis ligger variationen mellan 1- 2,5 timme.

Ger även behandling hemma hos dig om du så önskar. 
Då tillkommer en extra kostnad beroende på var du bor. 
Jag behandlar även kvällar och helger. Jag kan även leda 
grupper i QiGong, avspänning eller meditation.

Hur kom du på den här affärsidén? Det började som en 
hobbyverksamhet och mina tjänster började efterfrågas 
mer och mer. 

Berätta lite om hur det är att bo och verka i Skinnskatte-
bergs kommun. Bor i lantlig miljö i ett hus från 1700-talet 
intill Hedströmmens brus. Här finns lugnet och friden. 
Jag har trevliga kunder som oftast blir bättre och endel 
återkommer regelbundet för ”besiktning”.

Vad är aktuellt just nu? Söker en billig lokal i Skinnskat-
teberg för att kunna erbjuda fler av mina tjänster.

Hur kan man 
komma i kontakt 
med dig?

Du är välkommen 
att ringa och boka 
tid. 

Bokning 0708-39 
40 44 eller 0222-
30080. 

Egen hemsida med 
adress www.bm-
massage.com 

Företagsnamn: WildSweden

Hur länge har ni funnits? 
Vi startade med älgsafari 2003.

Vilka arbetar i företaget? Marcus Eldh och Jan Nordström 
driver verksamheten. Vi är 7 guider totalt.

Vad har ni för affärsidé? Vår affärsidé är att erbjuda natur-
upplevelser med fokus på vilda djur. Vår vision är att leve-
rera upplevelsekvalitét i världsklass och att vara en förebild i 
utvecklingen av naturturism i Sverige.

Hur kom ni på den här affärsidén? Marcus inspirerades 
av orangutang-guiderna på Sumatera och insåg att vi har 
många exotiska vilda djur i de svenska skogarna. Han la upp 
en hemsida och fick direkt bokningar från Ryssland och 
Österrike. Sedan dess har det kommit gäster från 75 länder 
för att uppleva vilda djur i skogarna kring Skinnskatteberg. 
2004 öppnade Kolarbyn Eco-lodge i samarbete med Svenska 
Turistföreningen, och 2010 sålde vi Kolarbyn till Andreas 
Ahlsén som vi nu har ett nära samarbete med.

Vad kan ni erbjuda? Guidade turer för att se eller uppleva 
älg, bäver, varg, björn, tjäder, lappuggla m.m.

Hur är det att bo och verka i Skinnskattebergs kommun? 
Nära till naturen och nära till städer är de största fördelarna 
med att bo och verka i Skinnskatteberg. Nu när turism är 
Sveriges nya basnäring och naturen är vår viktigaste resean-
ledning för utländska turister så ligger vi bra till på kartan. 
Ca 68 % av våra intäkter går direkt vidare som skatter och 
avgifter och dessutom så köper vi mycket lokalt så det är 
något som gynnar hela Skinnskatteberg. Här finns många 
möjligheter, och det är intressant att de flesta turismverk-
samheter i kommunen drivs av inflyttade.

Vad är på gång just nu/under året? På vår första älgsafari 1 
maj såg vi 30 älgar med gäster från Frankrike och Austra-
lien. Några dagar innan såg ett gäng holländare lappuggla, 
älgar, rådjur, kronhjort och en skymt av en varg. I sommar 
har vi flera nya guider som ska sättas i arbete. Vi satsar 
även på björnskådning i Hälsingland och fjällrävssafari i 
Jämtland, men också mer på hemmaplan såsom tjäder och 
lappuggla. Vi är beredda på en ökad efterfrågan, speciellt 
från fotografer. 50 % av våra gäster är från Europa, främst 
England och Frankrike, och 40 % från Sverige.

Hur kan man 
komma i kontakt 
med er? 
Kolla in på webb-
platsen: www.
wildsweden.com, 
följ våra 
äventyr på www.
facebook.com/
wildsweden
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Karmansbo Herrgård
”Ett stänk av Bergslagen”

SOMMAR I FÄRNA HERRGÅRDSBOD
Stora Stallet är fyllt till bredden med trendiga  

inredningsdetaljer, smycken, möbler, kläder från  
Gunilla Pontén Design, Jensen Women,  
Share Female, Repeat och många fler. 

Vi säljer även trädgårdsdetaljer från Rosenverkstan i Fagersta. 
Härliga garner och Evas stickade design. 

Fika och GB-glass finns att köpa. 

Öppet tisdag-söndag 11.00-17.00 hela sommaren.

www.farnaherrgard.se, tel: 0222-281 81, bokning@fernaherrgard.se

SOMMARENS PROGRAM
KAKBUFFÉ 

(26 juni-14 aug, 12-17, alla dagar) 
Som vanligt dukar vi upp herrgårdens 

bakverk och småkakor på en läcker buffé 
Pris 135:-/person inkl. buffé, te, kaffe & saft

SOMMARRESTAURANG 
(29 juni-14 augusti, 13-20, alla dagar) 

Läcker a la carte, sallader och lättare rätter.
Uteservering under vår 500-år gamla ek!  

GRILLAFTON, BUFFÉ 
(29 juni-14 augusti varje onsdag & fredag 18-21) 

Varje onsdag och fredag tänder vi grillen under  
stora eken och bjuder in till en härlig grillbuffé. 

Pris 355:-/person Boka bord! 

NYHET! SPAKUREN BASTURITUAL 
(29 juni-14 augusti, tisdag, torsdag, lördag 15-19) 

En skön kur där ni varvar tvagning  
av hela kroppen med väldoftande bastubad, vedeldad  

badtunna och uppfriskande bad i hedströmmen. 
Läs mer på karmansboherrgard.se eller gå in via koden! 

SPABEHANDLINGAR 
Tisdagar, torsdagar & lördagar 10-15 går det att

boka in spabehandlingar här på Karmansbo!

www.karmansboherrgard.se, tel: 0222-301 56, info@karmansboherrgard.se

Stor Kaktävling 
Karmansbo Marknad  

den 06 juni.

TÄVLA MED DITT GODASTE KAKRECEPTET PÅ KARMANSBO MARKNAD 6 JUNI! 
På självaste nationaldagen den 6 juni går startskottet för vår stora kaktävling. 
Det är dags att plocka fram baktalangen, leta fram ditt godaste kakrecept och sätta igång.

Färdigt bakverk lämnas in på Karmansbo Herrgård den 6 juni mellan 09.00-12.00,  
juryn smakar av och korar vinnaren på Karmansbo Marknads scen under marknadsdagen. 

För mer information, regler och anmälan läs på karmansboherrgard.se eller gå in via koden.



17

www.skinnskatteberg.se0222:an

GÖR EN KUL TUR
PÅ KULTURDAGAR I HED!
Se även karmansbo.se 

LÖRDAG 14 & SÖNDAG 15 juli 2012  
Klockan 11.00 - 17.00

* Vi guidar och berättar på varje plats.
* Möjlighet till fika/förtäring på flera ställen.
* Lördag 10.00.  
Invigning av cykel- och ridled.  
Uttersberg-Karmansbo- Kejsartorpet, 13 km: 
Vid Galleri Astley. Invigningstal av  
Kommunalråd Lars Andersson

Från Fagersta länsväg 250

Bysala Hembygdsgård
Musikunderhållning kl 14.00

Bysala Ridklubb

Hedvallen, Heds IF

Skolmuseet

Heds Prästgård

Heds Vävstuga
Karmansbo Bruksmiljö
Smedjan och Brukslägenhet

Karmansbo Bagarstuga

Karmansbo Herrgård

Solliden 
Öppen trädgård

Från Skinnskatteberg väg 596

Från Köping
länsväg 250

 

 

 

Vägkyrkan i HedVÄLKOMNA!

Bernshammars Herrgård
guidad tur

Masbo Frisersalong
Dam, herr och barnklippning

Pris: 160:-

Öppettider:
Måndag-Fredag kl. 10.00-18.00

Tidsbokning
     

Masbo frisersalong
Blästervägen 17

739 31 Skinnskatteberg
Telefon: 073-9233512

Surströmming fredag 17 aug kl 18
Heds kyrkliga syförening serverar
surströmming, kaffe och kaka till 
självkostnadspris i Hedgården.
Anmälan senast 15 aug. till:
Gunilla Persson  0222-320 90
Margareta Svensson  0222-320 86
eller via e-mail: hageby@telia.com

 

Dropp in för dop och vigsel 
i Skinnskatteberg 13 okt.14-17 
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Valitut palat suomeksi

(kort sammanfattning på finska)

Skogsmästarskolania, läänin ainoaa 
yliopistoa, ollaan SLU:n (Sveriges Lant-
bruksuniversitet) taholta siirtämässä 
Skinnskattebergistä Uppsalaan. Koulun 
henkilökunta, opiskelijat, kunnan virkamie-
het ja poliitikot sekä muut alueen päättäjät 
tekevät parhaansa, jotta yliopisto saatai-
siin pidettyä kunnassamme. SLU:n halli-
tus kokoontuu näillä näkymin seuraavan 
kerran joulukuussa 2012 keskustelemaan 
asiasta. 

Suora ja nopea linja-autoyhteys (lin-
janumero 880) Skinnskattebergin ja 
Västeråsin välillä uhkaa kokeiluperi-
odin (16.6.2012) jälkeen loppua, mis-
tä todisteena on se, että Västmanlandin 
maakäräjät eivät ole ottaneet ko. linjaa 
vuoden 2013 alustavaan budjettiinsa. Linja 
on tärkeä kunnallemme ja työmatkalaisille, 
joten kunta pyrkii vaikuttamaan maakärä-
jien budjettipäätökseen.

Kunnan ympäristöpalkinto menee tänä 
vuonna Skinnskattebergs Natur- och 
miljöskyddsförening -yhdistykselle 
ansiokkaasta työstä ympäristön ja luonnon 
eteen. 

Työmarkkinaneuvoston kokouksessa sel-
visi, että kunnassamme on alhainen 
työttömyysprosentti muihin läänin kun-
tiin verrattuna.

Kunnanhallituksen hallintovaliokun-
ta ehdottaa kunnanvaltuustolle, että 
vuoden 2013 tulo- ja menoarvioke-
hykset tulisi asettaa seuraavien ehto-
jen mukaan: asukasluku 4 350; tulosta 
pitäisi syntyä 1,5 % verotuloista ja tasaus-
avustuksesta; veroprosentti on 22,51 ja 
kunnan kokonaisbudjetti on 202 840 tu-
hatta kruunua.

Migraatiovirasto käy keskusteluja 
maakäräjien kanssa: virasto haluaa 
vuokrata osan kansankorkeakoulun ti-
loista turvapaikanhakijoiden vastaan-
ottoa varten.

Kunnanvaltuusto päätti 22.4. olleessa 
kokouksessaan hyväksyä vuoden 2011 
tilinpäätöksen. Lisäksi se päätti mm. hy-
väksyä kansalaisaloitteen, jonka mukaan 

kunnan tulisi kunnostaa keskustan itäpuo-
lella olevat ”maalaistiet”. Tällöin taajaman 
ympäri voitaisiin saada yhtenäinen kunto-
polku. Kunnostukseen varataan 110 000 kr. 

Skinnskattebergin koululaiset ovat 
saaneet hienot uudet tilat aamu- ja 
iltapäiväkerhotoiminnalle (fritids). Tilat 
ovat Klockarbergin koulun yhteydessä.

Skinnskatteberg on tehnyt uuden en-
nätyksensä turismin osalta: sekä turis-
tien määrä että heidän täällä käyttämänsä 
rahat lisääntyivät huimasti vuonna 2011 
edellisvuosiin verrattuna!

Mitä kunnassamme voi oikein tehdä 
vapaa-ajalla? Hyviä vinkkejä löytyy kun-
nan tekemästä kulttuuri- ja vapaa-ajan 
esitteestä 2012. Se on jaettu ilmaiseksi 
kaikkiin kotitalouksiin. Sen voi myös lukea 
ja ladata kunnan kotisivuilta.

Kaksi kunnan keskustassa sijaitsevaa 
päiväkotia, Nyckelpigan ja Solrosen, 
yhdistyy yhdeksi uudeksi päiväkodiksi 
elokuun puolivälissä. Kokonaan uusitut 
tilat valmistuvat Sotvretsgårdenille, jos-
sa ennen on ollut Nyckelpigan-päiväkodin 
sekä koululaisten aamu- ja iltapäiväkerho-
toiminnan (fritids) tilat. Uuden päiväkodin 
nimeksi tulee Solgården. Solrosenin en-
tisiin tiloihin valmistuu LSS-asuntoja 
arviolta maaliskuussa 2013. 

Aikavälillä 15.6.–24.8.2012 matkailijoita – 
ja asukkaitammekin – palveleva matkailu-
toimisto on Kulttuuritalo Korpenin tiloissa 
aina ma–pe klo 10–17 ja la 10–14.

Körstämman-kuorofestivaali valtaa 
jälleen Skinnskattebergin 15–17.6. 
Tapahtuman pääjärjestäjä on opintoliitto 
Sensus. Kunta on myös mukana järjeste-
lyissä.

Kunnan kirjasto on saanut täysin uuden 
lastenkirjallisuuden osaston, ja muutenkin 
uudistuneen kirjaston vihkiäisiä viete-
tään la 2.6. klo 12.00. Tervemenoa!

Samana päivänä (2.6.) pidetään avoimet 
ovet Klockarbergin koululla klo 9.00–
12.00. Asukkaat voivat tuolloin mennä seu-
raamaan opetusta ja myös kahvittelemaan.
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Välkomna till Prästgårdens Café i Hed 
Öppet: v.27-30 ons. - sön. 11.00 – 17.00

Hos oss kan ni njuta av en lantlig 1700-tals miljö med frigående höns på gården.

Inne i Cafeét erbjuds smörgåsar, pajer, våfflor, hembakat  fikabröd, glass, kaffe och dryck.
Gå in i gårdens stolthet, den gamla bagarstugan och njut av den antika idyllen.
Besök vårt loppis, antikt och den nya gårdsbutiken med heminredning i lantlig stil.  
Här säljs även smycken och väskor. 
Titta in i tiondeboden och se vår leksaksutställning.
Ta med din egen RC–bil och prova vår häftiga RC- bana.

Speciella  höjdpunkter  i  sommar:
Ons. 4/7:   Öppningserbjudande,  kaffe, dryck med marängtårta 30 kr.  
  (adjunktens favorit).
Lör. 7/7:   Träff för motorintresserade, öppet: kl.11.00 -21.00
Lör., Sön. 14 -15/7:  Kulturdagar i Hed , baka ditt eget tunnbröd i  
  bagarstugan och ät stekt strömming med romsås till.
Lör. 21/7:  Loppislördag för alla.
Tors. 26/7:  Träff för motorintresserade, öppet: kl.11.00 -21.00
Lör. 28/7:   Hantverksmarknad.

  www.prastgardenscafé.se

Forts.  Aktivitetskalender juni-augusti 2012

11/08 | 18:00 - Musik vid helgsmål.  Antonin Dvorak ”Bibliska 
sånger”.  | Heds kyrka

17/08 | 18:00 - Surströmmingskväll i Hedgården. Se sid 17
19/08 | 11:00 - Grannsamverkansmöte | Fiket i Bernshammar
22/08 | 07:30 - Skinnskattebergs företagsnätverk. Se annons 

sid 10.  | Galleri Astley
22/08 | 18:00 - Tipspromenad från båthamnen | 

Främjarestugan
25/08 | 13:00 - Öppna Micken & Bakluckeloppis 13-20. 

Kontakta oss för att boka plats. 0222-140 12 
skolgarden.com | Baggå skola

25/08 | 14:00 - ABF 100 år -  Familjedag i Folkets Park. Se 
annons sid 20  | Skinnskatteberg

29/08 | 18:00 - Tipspromenad från båthamnen | 
Främjarestugan

30/08 | 19:00 - Folkpartiet har månadsmöte | Galleri Astley

”Nordisk Sångvandring” från Trondheim till Köpenhamn. 
Vandringen följer gamla pilgrimsleder som under senare år 
har ställts i ordning.  Den är indelad i etapper och ledorden 
är: Miljö - Integration – Existens. 

Etapp 7, 4-9 juni går från Rättvik till Grangärde. 10 juni - 
vilodag i Ludvika

Etapp 8, 11-15 juni går från Ludvika till Skinnskatteberg. 15-17 
juni Körfestival och vilodag.

Etapp 9, 18-22 juni går från Skinnskatteberg till Örebro.

Allt finns beskrivet på deras hemsida: www.thepath.nu



 20

www.skinnskatteberg.se0222:an

Socialdemokraterna
Vår målsättning är att bibehålla Skinnskatteberg 

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

berg ska bli en tillväxtkommun

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

Du är välkommen att höra av dig.

Vi svarar på dina frågor:

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

Riddarhyttans (s)-förening
Inbjuder alla (s)-medlemmar och  

sympatisörer till 

Grillafton!
Torsdag 7 juni kl. 18.30

Knytkalas
Musik och frågesport 

Välkomna!

--------

Tack till ALLA som deltog vid 1:a Maj
Socialdemokraterna  

Skinnskattebergs Arbetarkommun

MARKISER!

Dags att kolla dina solskydd 

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

Skinnskattebergs solskydd
Hagstuvägen 12

0222 - 100 90, 070 - 621 87 65

När solen skiner som mest  
är markisen som bäst!

ABF 100 år
Familjedag i Folkets Park,  

Skinnskatteberg

Lördagen den 25 augusti  
kl. 14:00-18:00

Arrangör ABF Västra Västmanland

Välkomna
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Miljöpartiet de gröna i Skinnskatteberg

 Vi arbetar för ett  
LÅNGsiktigt  

människovänligt  
samhälle!

 

Välkommen till oss! 

Sheila Imamovic Skog  
sheila.imamovic@skinnskatteberg.se

Barbro Iliou                
barbro.iliou@skinnskatteberg.se

Karin Lindström          
karin.lindstrom@skinnskatteberg.se

Lill Karlsen                 
lill.karlsen@telia.com     

MEDICINSK FOTVÅRD 

-  Remisser gäller  -

FOTORTOPEDI, behandling av
fotens leder och 4 valv.

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

ARTIKULERINGSMASSAGE, för
ledsmörjning och cirkulation  mm. 

AKUPRESSURE terapi.

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

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

Välkommen till
TOINIS FYSIOTERAPI

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


 

  




  
 

  

  
 

 
 

 
  

     

   

  
  

   





Centerpartiet
Skinnskatteberg 

Inbjuder till  
SOMMARRESA

till Mantorp 
Lördagen den 11 augusti 2012

Avresa från jvg.station kl. 07.00 
Besök hos Gunnes väskor, Brunnby gårdsbutik 
och ytterligare ett besöksmål.

Pris: 300:-/person. Resa, förmiddagskaffe och 
lunch ingår.

Anmälan senast den 1 augusti till: 
Solveig Andersson, tel: 152 39 
Rolf Andersson Sillbo tel: 320 66 
el. Gunilla Persson tel: 320 90
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Macken med färg 
i Skinnskatteberg

Vi hyr ut släpkärror och har ett bra 
sortiment av gasol.

Snabbmat och kaffebröd.

Filmuthyrning finns för att döda  
regniga semesterdagar.

Bilvårdstillbehör och oljor finns, kom 
gärna med önskemål om utökning

PS.  Som kronan på verket 
så säljer vi bensin och diesel

Tel. 0222-41187

Välkomna 
Kent med personal

Skinnskatteberg med Hed 
och Gunnilbo församling

Församlingsresa
tisdagen 7 augusti 
2012
Avresa: 12.00 Hed
12.15 Uttersberg
12.30 Skinnskatteberg
-Vi åker till Söderbärke hembygdsgård och 
dricker kaffe.
-Ett besök i Söderbärkes vackra kyrka.
-Kostnad: 100 kr/person,  
som betalas på bussen.
Anmälan senast 1 aug. till:
Pastors exp. 0222-33636, 10-12 
25/6-12/8  må, ti, to 10-12

 

 
 
 

Tillsammans kan vi 
skapa ett bättre 
Skinnskatteberg! 

 

 

Vi vill jobba för en kommun där 
alla kommundelar och alla 

invånare har lika stort värde. Vi 
tror på samverkan för bästa 

möjliga resultat. 
 

 

VI ÖNSKAR ALLA I VÅR 
KOMMUN EN BRA SOMMAR! 

 
Välkommen till vår 

sommarfest! 
 
 

Den 12/6 kl. 18.00 
i Leneklints trädgård 

 
Anmälan till Vanja senast den 9/6. 

Kostnad 100 kr. 
 

& 
 

Välkommen till vårt 
månadsmöte! 

 

 

Den 30/8 kl. 19.00 
på Galleri Astley 

 
 

 

Kontakta gärna någon av oss 
 

carina.sandor@folkpartiet.se 

janne.lejon@telia.com eller 

vanja.leneklint@tele2.se 

 

www.folkpartiet.se/skinnskatteberg 

www.alliansforskinnskatteberg.se 

www.carinasandor.se/blogg 
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 Svenska kyrkans kalendarium juni, juli och augusti 2012                       
  Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling           

 
Sö 3/6 kl.11.00        Trefaldighetsmässa i Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé. Kyrkcafé. 
On 6/6 kl.13.00        Nationaldagsfirande vid Hemgården. Marie Blommé. Kulturskolan. 
Sö 10/6 kl.11.00        Söndags mässa i Skinnskattebergs kyrka. Mari Jansson. Sommarcafé. 
Ti 12/6 kl.10-12 Avslutningsfest med Familjecentralen Stacken i S:t Davidsgården.            
To 14/6 kl.08.15 Skolavslutning i Skinnskattebergs kyrka.  
Fre 15/6 kl.19.00 Körstämman öppnas med sång i Skbg:s kyrka. Heléne Leijon och Marie Blommé. 
Sö  17/6 kl.11.00 Sommarmässa i Skinnskattebergs kyrka med texter ur psaltaren. 
   Församlingens präster samt biskop Tomas Söderberg. 
Lö 23/6 kl.11.00 Midsommargudstjänst i Heds kyrka. Heléne Leijon. Kyrkkaffe. 
Sö  24/6 kl.11.00 Sommargudstjänst i Skinnskattebergs kyrka. Heléne Leijon. Sommarcafé. 
To 28/6 kl.14.00 Andakt på Hemgården. Marie Blommé. 
Sö 1/7 kl.11.00 Mässa i Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé. Kyrk-café. 
Sö 1/7 kl.14.00 Sommargtj.hos Solveig oRolf Andersson i Baggbron.M.Blommé.Ta med kaffekorg. 
Lö  7/7 kl.18.00 Musik vid helgsmål i Gunnilbo kyrka. Birgitta Orrefur orgel, Heléne Leijon. 
Sö  8/7 kl.11.00 Mässa i Skinnskattebergs kyrka. Heléne Leijon. Kyrk-café. 
Sö 8/7 kl.14.00 Sommargudstjänst vid Kärrgeten. Heléne Leijon. Ta med kaffekorg. 
Lö 14/7 kl.13.00 Kyrkogårdsvandring i Hed. Erik Karlsson. 
Lö 14/7 kl.17.00 Tornuppstigning i Heds kyrka. Kl.18.00 Helgsmålsbön i tornet. Mari Jansson. 
Sö 15/7 kl.11.00 Mässa i Skinnskattebergs kyrka. Mari Jansson, kyrk-café. 
Sö 15/7 kl 13.00 Kyrkogårdsvandring i Hed. Erik Karlsson. 
Sö 15/7 kl16.30 Psalmsång och sommarmusik i Heds kyrka. Mari Jansson. 
   Vägkyrka i Hed 16-28 juli kl.13-17. 

Lö     21/7 kl.18.00 Mässa vid helgsmål i Skinnskattebergs kyrka. Mari Jansson.  
   Sö  22/7 kl.11.00 Mässa i Skinnskattebergs kyrka. Mari Jansson, kyrk-café. 

Sö 22/7 kl.14.00 Sommargtj.i Sillbo hos Gudrun o Rolf Andersson.Mari Jansson.Ta med kaffekorg. 
To 26/7 kl.14.00 Andakt på Hemgården. Mari Jansson. 
Lö 28/7 kl.18.00 Musik vid helgsmål i Skinnskattebergs kyrka. Folkmusik med Susanne och  
   Stefan Bågenfelt. Mari Jansson 
Sö 29/7  kl.11.00 Mässa i Skinnskattebergs kyrka. Mari Jansson, kyrk-café. 
Sö 29/7 kl.14.00 Sommargudstjänst vid Hembygdsgården. Mari Jansson. Kaffe säljes. 
Lö 4/8 kl.18.00 Vid helgsmål i Gunnilbo kyrka. Hans Eric Johansson. 
Sö 5/8 kl.11.00 Mässa i Skinnskattebergs kyrka. Hans Eric Johansson, kyrk-café. 
Sö 5/8 kl.14.00 Sommargjt.i Bubbarsbo hos Erik och Eva Borg. H E Johansson.Ta med kaffekorg. 
Lö  11/8 kl.18.00 Musik vid helgsmål i Heds kyrka. Antonin Dvorak ”Bibliska sånger”. 
   Lennart Ögren baryton, Agneta Sonnebo-Ögren, piano. Marie Blommé. 
Sö 12/8 kl.11.00 Gudstjänst vid Kolmilan. Marie Blommé. 
Fre 17/8 kl.18.00 Heds kyrkliga syförening ordnar surströmmingskväll i Hedgården. 
Sö 19/8 kl.11.00 Mässa i Skinnskattebergs kyrka. Heléne Leijon, kyrk-café. 
To 23/8 kl.14.00 Andakt på Hemgården. Marie Blommé 
Lö 25/8 kl.09.30 Kyrkutflykt med buss och lunchbuffé. Avresa 9.30 fr Bernshammar,  
   9.55 fr Skinnskatteberg, 10.10 fr Färna, 10.20 fr Gunnilbo. 
   Pris: 150 kr inkl lunch. Anmälan till pastors exp. 336 32 senast 15 augusti. 
Må 27/8 kl.12.00 Upptakt syföreningar i Hedgården. Marie Blommé.   
 
        

  
 
                

              

     
   

 

Skinnskatteberg med Hed  

och Gunnilbo församling 

www.svenskakyrkan.se/skinnskatteberg 
Expedition vard.10 -12………0222-336 36 
(Under tiden 25/6-12/8   Må, Ti, To  10-12) 
Kyrkoherde…………………  0222-336 32 
Komminister…………………0222-336 30 
Komminister…………………0222-336 33  
Kyrkogårdsärenden………… 0222 -336 39 
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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  

► Elinstallationer

Välkomna!

JANSSONS ELEKTRISKA
i Skinnskatteberg AB
Tel. 0222-104 60 
Köpingsv. 7 (mitt emot kyrkan)

RIDDARHYTTAN          

Upplev Ekomuseum Bergslags besöksmål 
och Flottarkojan vid Skildammen  

i Sommar

Lienshyttan bildvisning onsdagskvällar i  
juli. 4, 11, 18 och 25 klockan 18-20.

------

Röda Jordens Dag:  
Söndagen den 5 augusti kl 9-14

Vi gör en smälta av rostad röd jord, bakar 
bröd, smider, visar skinn och olika jaktmetoder, kokar kokkaffe mm.

Upplevelsen på Röda Jorden kan även beställas till tid som passar beställaren (ER). 
Information och guidning övriga tider ring 0222-13330 eller 0222-13150. Telefonguidning 

hela sommaren vid 7 stationer.

Riddarhyttans hembygds & intresseförening                   
www.riddarhyttan.nu


