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Aktuellt för Skinnskattebergs kommun 
- Årgång 32 Nr 6, juni, juli & augusti 2017

Skinnskattebergs kommun  
på Facebook

Information

Evenemang

Dela dina minnen

Läs vad kommunalrådet, polisen, kommunen 
och bredbandsamordnaren har att berätta. 

Se vad som händer i kommunen under 
sommaren. 

använd vår hashtag  
#upplevskinnskatteberg

Sommarupplagan 
av 0222:an 2017!
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0222:ans redaktion: 
Gabriel Andersson, Redaktör & Malin Friback, kommunikatör 
 
Adress:  0222:an, Box 101 
  739 22 Skinnskatteberg 
tfn:  0222 - 451 39 
  0222 - 450 47 
e-post:   0222@skinnskatteberg.se

Ansvarig utgivare:   Kommunchef Nima Poushin

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

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

Exempel annonspriser exkl. moms  
Nya annonspriser från 1 januari 2017

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

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

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

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

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

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

Växel/Vaihde 0222 - 450 00 
Fax/Faksi 0222 - 450 90 
 

Kontakta turisminformationen för att få tips om vad 
du kan uppleva i Skinnskattebergs kommun.
Telefon: +46 (0)222-450 45
turistinfo@skinnskatteberg.se
www.skinnskatteberg.se

HA EN BRA  
SOMMAR!
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Kommunalrådet har ordet

Carina Sándor (L)
Kommunalråd

Vad gör vår kommun unik? Är vi annorlunda än andra landsbygdskom-
muner, med storstaden inom en till två timmars radie? Självklart är vi 
det! Den avgörande faktorn är kanske inte det första vi ser, snarare det 
vi inte ser och framför allt vad vi åstadkommer med det vi har. 

Själva barrskogen, som först möter oss på färden in i kommunen, är 
vi inte ensamma om att ha, men att på vår yta ha mer än 240 sjöar 
och vattendrag är unikt. Alla herrgårdar, bruksmiljöer, gruvområden, 
Röda jorden, vildmark, geologislinga med mera, gör oss också unika. Upptäck vår 
fantastiska natur och dess dolda rikedomar. Sträck gärna ut en hjälpande hand till dem som inte 
är bekväma med att ge sig ut i våra skogar. 

Det vi inte heller ser på ytan vid ankomsten till Skinnskatteberg, är vårt rika kulturliv och vårt 
stora föreningsliv. Det innebär i sin tur och det finns väldigt många engagerade själar i vår  
kommun. Intresseområdena har en enorm spännvidd; schack, jakt, slöjd, byalag, handikapp, 
idrott, natur, kultur med mera.

Besökare eller boende i kommunen, upplev Skinnskatteberg i sommar! Mer information om 
besöksmål, mat och boenden, allt från naturnära till lyx, finner du i broschyren ”Upplev Skinn-
skatteberg 2017”. Den, liksom annat informations- och turistmaterial, hittar du på kommunens 
hemsida, på kommunkontoret och framför allt på diverse besöksmål inom kommunen. 

Jag vill önska er alla en riktigt skön sommar, gärna med sol, värme,  
blomstrande ängar och fågelkvitter!

Upplev  
Skinnskatteberg
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Information

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

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

Sagostund med Isabelle
Tisdag den 13 Juni 14.00
”Sagan om Ture”

Sommaravslutning på  
St:Davidsgårdens uteplats.
Torsdag den 15 juni 10.00 - 13.00

Fika, såpbubblor och tipspromenad.
Vi bjuder på korv och bröd.

Stacken stänger torsdag den 15 Juni och  
öppnar igen tisdag den 8 augusti. 
VÄLKOMMEN

Få 0222:an i    
brevlådan året om!
Du som inte är folkbokfärd i Skinnskattebergs 
kommun kan för bara 120:- prenumerera på 
0222:an ett helt år.

Maila eller ring till redaktionen och uppge din 
adress. Välkommen som prenumerant!

LSS-handläggare
Den 25 maj flyttar kommunens  
LSS-handläggare Helena Nykänen till  
hemgården. 
Vid frågor kontakta: 
LSS-handläggare, Helena Nykänen.  
Tel. 0222-451 18 
E-post. helena.nykanen@skinnskatteberg.se

Kommunhuset ändrade 
öppettider sommar 2017 

Juni
5/6, måndag, 08:00 -12:00 
6/6, tisdag, stängt 
19/6, måndag, 08:00 -12:00
23/6, fredag, stängt midsommar 
 
Augusti
18/8, fredag, 08:00 -12:00 
 
Övrig tid, besök enligt överenskommelse.  
 

Kunnantalon muutetut 
aukioloajat kesä 2017 

Kesäkuu
5.6, maanantai, 08:00 -12:00 
6.6, tiistai, stängt 
19.6, maanantai, 08:00-12:00
23.6, perjantai, suljettu juhannus 
 
Elokuu
18.8, fredag, 08:00 -12:00 
 
Muina aikoina, vierailut sopimuksen mukaan. 
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Kulturriket i Bergslagen

Anmälan av  
fastighetsförsäljning
Kom ihåg att anmäla din försäljning av 
fastighet till Skinnskattebergs kommun, detta 
så att kommunens register är uppdaterade vid 
eventuella problem eller reparationer. 

 
Vid frågor kontakta:

Tekniska kontoret, 0222-451 35

Matsedel vecka 22-24
Klockarbergsskolan 

Vecka 22. 29/5-4/6
Måndag: Kycklingpytt.

Tisdag: Köttbullar sås grönsaker & potatis.

Onsdag: Stekt fisk pikantsås & potatis.

Torsdag: Makaronigratäng. (köttfärs)

Fredag: Pasta sallad & baguette.

Vecka 23. 6/6-11/6
Måndag: Lediga

Tisdag: Lovdag Sveriges nationaldag.

Onsdag: Fiskgratäng med potatismos.  

Torsdag: Vad köket bjuder.

Fredag: Lasagne

 
Vecka 24. 12/6-14/6
Måndag: Vad köket bjuder.

Tisdag: Sommartallrik (Skinka & potatissallad) 
Glass till alla

Onsdag Skolavslutning.

6 juni Nationaldagsfirande  
Hemgården Skinnskatteberg Kl. 13.
1 juli Järnets dag  
Kamansbo smedja
1 juli Underhållning mm.  
Skinnskattebergs hembygdsgård
2 juli Underhållning mm.  
Skinnskattebergs hembygdsgård
2 juli Kampenmuseet öppet
4 juli Tidsresa för barn  
Skilå torp Riddarhyttan kl. 11:00-16:00
5 juli Guidning i Lienshyttan,  
Riddarhyttan kl. 18:00-20:00.  
Även efterföljande onsdagar i juli
6 juli Ebba Brahe vid  
Bockhammar kl. 13:00
7 juli Konsert  
Ruinen vid Östanfors, Uttersberg
8 juli Guidning 
Bastnäs, Riddarhyttan kl. 11:00-13:00
8 juli Underhållning mm.  
Skinnskattebergs hembygdsgård
9 juli Alla lördagar-söndagar i juli: 
Underhållning mm.  
Skinnskattebergs hembygdsgård
9 juli Aktiviteter vid Röda Jorden. 
Heldag
9 juli Krampenmuseet öppet.  
Även efterförljande söndagar i juli
29 juli Vandring på Romboleden till-
sammans med Svenska kyrkan och 
Köpings kommun. Start i Hed
6 aug Röda Jordens dag
20 aug Kolardagen 
Kolarbyn Kl. 11:00-16:00

Galleri Astley i Uttersberg har öppet 
dagligen 

Ytterligare information kan fås på 
www.skinnskatteberg.se eller 
www.ekomuseum.se

Sommar Ekomuseum Järnrutten
SKINNSKATTEBERGS KOMMUN

Kulturriket i Bergslagen
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Polisen Informerar

Trots att värmen fortfarande lyser med sin  
frånvaro märks det på andra sätt att vi är på 
väg in i en annan årstid. 

Polisiärt märks det på så sätt att fler händelse-
rapporter skrivs på händelser som inträffat i  
kommunen. De senaste 4 veckorna har 
91 händelser rapporterats, bara senaste veckan 
40 st. 3 villainbrott, 1 inbrott i fritidsfastighet, 
4 misshandel och många viltolyckor är några av 
de händelser som rapporterats in. Polispatrull 
har dokumenterat 3 st trafikkontroller vilket är 
mindre än vad som utlovats i medborgarlöftet.  

Eftersom det är samma personal som ska åka på 
händelsestyrda jobb och sköta trafikkontroller-
na, så kan vi konstatera att den här månaden har 
vi inte räckt till. Dessutom tas samma personal 
i anspråk om någon större händelse inträffar 
någon annanstans i Västmanland. 

Vi närmar oss sommar och semestertider. 
Många av oss tas under sommaren i anspråk till 
andra tjänster inom polisen. Poliskontoret  
kommer att vara stängd vecka 27-34. Men ni når 
kommunpolisen på telefon 010-56 75394 även 
om jag inte är på plats i kommunhuset.

Under marknaden i Karmansbo 6 juni kommer 
kommunpolis och polisvolontärer att gå runt 
och intervjua er inför medborgarlöften för 2018. 

Jag hoppas att vi ses där!

”Vi är på väg in i en  
annan årstid”

Polisen i lokalpolisområde 
Norra Västmanland genom  
kommunpolis Eva Lindberg.   

Var extra uppmärksamma under sommaren, då 
extra många försök och fullbordade  
bedrägerier brukar förekomma.

Släpp inte in någon okänd i hemmet, oavsett vad 
man säger sig ha för ärende.
Begär legitimation. Alla som kommer i ärligt syfte 
från t ex hemtjänsten, el- eller vattenbolag,  
polisen, har tjänstelegitimationer och ska legiti-
mera sig när de kommer på oväntat besök.
Håll handen över knappsatsen vid bankomatbesök 
eller köp i affärer, för att undvika att någon ser 
över axeln vilken kod du har.
Lämna aldrig ifrån dig ditt bankkort till någon du 
inte känner och aldrig till någon som t ex ringt och 
bett om hjälp för någon släktings räkning.
Säg nej om någon vill ha hjälp med att peka ut 
något på en karta.

Polisen vill med dessa råd få er alla att tänka till 
före något händer. Tyvärr förekommer det alltför 
ofta att, särskilt äldre, blir lurade.
Anmäl ALLTID om du blir utsatt för brott. Polisen 
vill veta om någon försökt lura dig utan att lyckas. 
På så sätt kan vi gå ut med varningar så att inte 
andra drabbas.

Polisen önskar er alla en riktigt bra sommar!
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Bredband

www.skinnskatteberg.se/bredband

Utbyggnaden av 
fiber är igång!
Nu är utbyggnaden av bredband via fiber 
igång i vår kommun. Grävskopor gräver och 
fiberkabel rullas ut varje dag. Först ut är  
projektområdet Baggbron-Riddarhyttan. 
Detta firades med en kick-off i Baggbrosko-
lan där vi gästades av såväl Landshövding 
Minoo Ahktarzand som regional  
utvecklingsdirektör Maria Linder och kom-
munalråd Carina Sandor. Även Telia och 
IP-Only fanns på plats och deltog i en härlig 
diskussion om framtidens kommunikations-
infrastruktur och vad som händer när 
kopparnätet avvecklas.

Nu är alltså fibertåget i rullning i 
Skinnskatteberg. Men än är det inte för sent 
om du har tvekat. Därför, är du fast eller 
fritidsboende i Skinnskattebergs kommun 
och inte har bestämt dig än är det hög tid nu! 
Erbjudandet i våra tätorter och på vår 
landsbygd är tidsbegränsat och en anslutning 
i efterhand kostar sannolikt betydligt mer. 

Kommunens mål är att verka för att alla 
byggnader med bostäder och verksamheter i 
Skinnskattebergs kommun ska ha möjlighet 
till bredbandsuppkoppling och mobiltelefoni. 
För att målet ska bli verklighet behövs lokalt 
engagemang. På många håll i vår kommun 
finns otroliga eldsjälar som jobbar hårt för att 

förverkliga en fiberanslutning på 
landsbygden. De behöver din hjälp, även 
det lilla bidraget kan ge stor effekt! 

Har du ännu inte tecknat dig men vill 
ansluta din fastighet till den nya generatio-
nens nät ber vi dig ta kontakt direkt med
 IP-Onlys kundservice via 
malardalen.ip-only.se eller 0200-43 00 00. 

Läs gärna på: 
www.skinnskatteberg.se/bredband/ där vi 
samla information om utbyggnaden och 
svarar på vanliga frågor. Om du inte finner 
det du söker där är du givetvis välkommen 
att ringa, maila eller besöka kommunens 
bredbandssamordnare Johannes Nilsson. 

Johannes Nilsson 
0222-45042  
johannes.nilsson@skinnskatteberg.se
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Somaliska föreningen 
i Skinnskatteberg

 

bjuder på somalisk mat.

14 januari 2017 klockan 17.00 – 19.00
Folket Park, Skinnskatteberg

”Vi kommer att bära speciella kläder 
från Somalien”

Välkomna!

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

Vi bjuder på kaffe och bröd.

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

Styrlesen

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

Vi bjuder på kaffe och bröd.

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

Styrlesen

Skinnskattebergs 
Hembygdsförening 

Familjefest 
17 juni, Hembygdsgården

 
Hyresgästföreningen i 

Skinnskatteberg bjuder hyresgäster i 
Skinnskattebergs kommun till 

Hembygdsgården lördag den 17 juni 
kl. 13:00-17:00.

Program: Underhållning,  
tipspromenad, lätt orientering,  
ansiktsmålning, bollkastning,  

vi bjuder på korvgrillning.

Godisregn för barn kl. 14.50. Det 
bjuds på 60-talsmusik av Lee Riders 

från kl. 15. Bandet består av  
”grabbar” som var populära i våra 

trakter på 1960-talet.

Hembygdsföreningen serverar kaffe 
och kaka till ett pris av 

20 kr.

Medverkande föreningar  
Skinnskattebergs Hembygdsförening 

(som har visning av sina samlingar 
och loppis), OK Hedströmmen och 

ABF. 
 

Upplysningar 070-5087709.

Skinnskatteberg

20 augusti kl. 18.00 inbjuder  
centern till samtal kring:

Bevarandet av folkkyrkan i bygden och 
vad betyder Västerås stifts skogsinnehav 

för oss. 

Medverkande stiftsfullmäktiges 
ordförande Ulla-Britt Holmer och 
egendomsnämndens ordförande 

Lennart Kjellin.
Lätt förtäring serveras.

Kvällen avslutas med sång och musik av 
Ylva och Stefan Eriksson.

Plats: Hedgården i Hed
 

3 september kl. 11.00 inbjude 
centern till samtal kring:

Kyrkan mitt i livet. Medverkande Prost 
emeritus Anders Åkerlund.

Sopplunch
Plats S:t Davidsgården Skinnskatteberg 

 
Alla varmt välkomna!

Välkommen till oss i Centerpartiet! 
 

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

Tillsammans kan vi göra skillnad!

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

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

Mail: helena.norrby@centerpartiet.se
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Järnets dag  
Karmansbo Smedja 
lördagen den 1 juli
Full aktivitet i  karmansbo smedja med att göra smälta 
och sedan hopslagning av smältan under mumblings-
hammaren som drivs med det nya vattenhjulet. Därefter 
valsas järnet. Smältan sker klockan 11:00, 12:00 och 
13:00.  Smedlunch i Kolhuset. 
 
Karmansbo Smedja är öppen varje dag med guide hela 
juli månad mellan 13:00-16:00.  
 
För mer information: 
0222-305 19
 

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

► Uthyrning av rullställning

► Byte av klockbatterier

► Försäljning av belysning

► Elinstallationer 

Välkomna!

Öppettider: 
Måndag - fredag  kl. 9.00 - 18.00,  
lunchstängt kl. 13.00-14.00

JANSSONS ELEKTRISKA
i Skinnskatteberg AB
Tel. 0222-104 60 • Köpingsv. 7 (mitt emot kyrkan)
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Sommar på Färna 
Njut av mat, lagad på råvaror från våra nära bönder  

och den egna trädgården, sjunk ned i ett varmt bad under 
bar himmel efter en tur i skogarna runt Färna.  

Sommartips 4 juli-6 augusti
Sommarkafé: 11-17 alla dagar

À la carte: 12 -21 alla dagar (ons- & fredag 12-18)
Grillkvällar:18-21 Ons- & fredagar 

Varje onsdagkväll underhåller vår trubadur!  
Spa: 9-19 alla dagar

Färna Herrgårdsbod (300 kvm shopping):  
Tis-lör 11-17, sön 11-16

Kläder, inredning, smycken mm.

www.farnaherrgard.se 0222-281 90 
Färna Herrgård & Spa har öppet året runt.

Dela gärna med dig av dina minnen av  
Skinnskattebergs kommun i sociala medier  
genom att använda vår hashtag  
#upplevskinnskatteberg. Detta hjälper även 
andra att hitta till ditt smultronställe i 
Skinnskattebergs kommun.

Dela gärna med dig!

#upplevskinnskatteberg

Gå gärna in på tripadvisors hemsida och 
recensera platsernas du besöker:
www.tripadvisor.se

Besök skinnskattebergs kommuns hemsida för 
mer information kring vad som händer i 
kommunen under sommaren 2017.
www.skinnskatteberg.se
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     Skinnskatteberg
 
PRO – Aktiviteter juni-juli-augusti 2017

Boule på Masbo IP:
Alla onsdagar kl.09:00-12:00
Boule med politiker söndagen 11 juni kl.15:00

Höstupptakt:
Tisdagen 8 augusti kl.13:00

Månadsmöte i Hemgården, underhållning
Tisdagen 22 augusti kl: 14:00

Firar vårt 65 års-jubileum på M/S Birka 
till Åland: 12-13 september 2017, betala 100kr 
inkl. buss, hytt, middag och frukost. Anmälan max 
80 pers. senast 20 juni 2017 till Anders Nordenbris 
mobil nr. 076-8127130 
 
Styrelsen önskar alla en solig och  
trevlig sommar!

Vårmarknad
Loppis

i Baggbro skola

Lördagen den 3 juni kl 11.00 - 15.00

FÖRSÄLJNING AV
Plantor •   Hantverk • Loppis

Nyttosaker med mera  

 Marknaden sker både inom och utomhus.
Boka Bord 100:-/bord

Café-försäljning:
Hembakat fikabröd,

kaffe, läsk, smörgåsar.
 Varmkorv med bröd

Bokning av bord och information
kontakta: Monika Hjort

0222-417 12 • 070 219 11 20

Baggbrobygdens Byalag
Arrangeras av:                                         Välkomna

Baggbron

Koppar-
berg

Rv 68

v 233

Skolan

Fagersta

Örebro

Skinnskatteberg

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tillsammans kan vi skapa 
ett bättre Skinnskatteberg! 

 
 

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

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

 

VÄLKOMMEN 
 till Liberalernas möten! 

 

18 juni, kl. 15.00,                       
sommarfest hos Åbergs 

Anmälan senast den 10 juni till vanja.leneklint@tele2.se 
eller tel. 0222-416 72 

             

30 augusti, kl. 19.00, i Hedgården 
 

 
 

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

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

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

 

Vi önskar er alla en skön sommar! 
 

Kontakta gärna någon av oss 
carina.sandor@liberalerna.se 

tobias.jarstorp@gmail.com 
vanja.leneklint@tele2.se 
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Valnämnden i Skinnskatteberg med Hed och 
Gunnilbo församling informerar om  
Kyrkovalet den 17 september 2017 

Svenska kyrkan är en demokratiskt uppbyggd 
och beroende av människors engagemang. 
Alla är välkomna att vara med, ta initiativ och 
dela ansvar. I kyrkovalet har Svenska kyrkans 
medlemmar möjlighet att rösta på de grupper 
och personer som ska besluta om frågor som 
påverkar kyrkans verksamhet och framtid. 
Detta gäller lokalt såväl som på stifts- och 
riksnivå.  

När är kyrkovalet? 

Söndagen 17 september 2017 är det 
kyrkoval. 

Vad väljer vi till? 

I kyrkovalet väljs de nomineringsgrupper och 
personer som ska få förtroende att styra 
kyrkan de närmaste fyra åren. Direktval sker 
till kyrkofullmäktige i församlingen, 
stiftsfullmäktige i stiftet och till kyrkomötet på 
den nationella nivån. 

Vilka får rösta? 

För att få rösta ska man vara medlem i 
Svenska kyrkan och folkbokförd i Sverige samt 
senast på valdagen fylla 16 år. 

När kommer röstkorten? 

I slutet av augusti får de som är 
röstberättigade sitt röstkort. Där finns 
uppgifter om vilka val man har rätt att rösta i 
och var vallokalen finns. 

Valnämnden återkommer med mera 
valinformation i 0222:ans september nummer. 



0222:an | www.skinnskatteberg.se14

Skinnska�eberg

Bli medlem idag! För mer info, kontakta ewa.olsson.bergstedt@sd.se

Värmepumpar &  
Elinstallationer

070-617 48 59 • www.kjellins.se

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

VI LEVERERAR SKUGGA!
Markiser, persienner,  

rullgardiner, solskyddsfilm

Skinnskatteberg
Solskydd

Info@ssolskydd.se

Skinnskatteberg  
Iyengaryoga Studio 

 
Yogakurser start v. 35

Nybörjare söndagar kl 12-13:30 
 

Lärare: 
 Isabelle och Mikael Bede

 
Info och anmälan:

www.iyoga.se
Tel. 0221- 212 30

VISSTE DU ATT...
• Sveriges minoritetspolitik syftar till att stärka 
de nationella minoriteternas rättigheter och 
ge stöd till minoritetsspråken så att de hålls 
levande.

• Förskolor, förskoleklasser och skolor har 
ansvar och spelar en viktig roll för att främja 
de nationella minoritetsspråken.

• Skolan ansvarar också för att varje elev efter 
genomgången grundskola, grundsärskola, 
sameskola eller specialskola har fått kunskaper 
om de nationella minoriteternas kultur, språk, 
religion och historia.

• De fem nationella minoriteterna är judar, 
romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

• Gemensamt för nationella minoritetsgrupper 
är att de befolkat Sverige under lång tid samt 
att de utgör grupper med en uttalad 
samhörighet.

• De har även en egen religiös, språklig eller 
kulturell identitet och en vilja att behålla sin 
identitet. 

Finskförvaltningområde

Midsommarfest  
Bysala hembygdsgård 

Midsommarfest på midsommaraftons  
förmiddag kl 10-12. Dans och lekar för 

barn. Medtag blommor och fikakorg. 
 

Välkomna!



150222:an | www.skinnskatteberg.se

Hej! 
 
Detta är ett brev till dig som bor i Skinnskattebergs kommun.
Väljer du att fortsätta läsa kanske du är lite nyfiken av dig 
och då kanske detta är något för dig? Vi Socialdemokrater 
är starkt engagerade i kommunens framtid. Vi är det för att vi 
tror på samhällsbygget Skinnskatteberg. Vi vill göra mycket 
och just nu vill vi göra mer. Politik förändrar din vardag, vår 
vardag och människors vardag. 
Politik gör skillnad. 
 
Vi vill nu bjuda in fler invånare i vårt politiska arbete. Du 
kan vara medlem på flera olika sätt: Du kan bli en sk passiv 
medlem för att visa att du stödjer oss, du kan komma och 
lyssna/diskutera på våra medlemsmöten eller du kan om du 
vill ta en mer aktiv roll som medlem. Det väljer du naturligtvis 
själv. Om du går in på www.socialdemokraterna.se, partiets 
hemsida och läser under ” vår politik ” finner du mer vad vi 
står för, om du inte redan vet förstås.  
 
Vi tror på ett samhälle som är inkluderande, ger frihet och 
är tolerant. Politiskt arbete är dessutom hälsofrämjande, 
hjärnan mår bra av att finnas i samhörighet och kreativitet. 
Du är varmt välkommen att höra av dig så berättar vi mer.

Det bästa
Lena Lovén Rolén

partiets gruppledare i kommunpolitiken i 
Skinnskatteberg

070-728 72 38
 

Besök gärna vår hemsida:
www.skinnskatteberg.socialdemokraterna.se 

Socialdemokraterna i Skinnskatteberg önskar 
alla en fin sommar!

Skinnskattebergs Hembygdsförenings aktiviteter 
under juni och juli 2017 vid Hembygdsgården

Midsommarfirande
vid Hembygdsgården
22 juni 
Midsommarstången lövas 
från kl. 17.00 
23 juni
Midsommarfirande 
Kl. 14.00 – 16.00

Sommarcafé med
Underhållning  
och loppis
Lördagar och söndagar
I juli månad

Friluftsgudstjänst
Söndagen den 30juli
Kl. 14.00

Midsommarfirande  
vid Hembygdsgården
Midsommarstången lövas 
den 23 juni från kl 17.00. 
Midsommarfirande 24 juni 
kl. 14.00 - 16.00

Friluftsgudstjänst
Söndagen den 31 juli  
kl. 14.00

Sommarcafé med  
underhållning o Loppis
Lördagar och söndagar  
i juli kl. 13.00 - 17.00

Skinnskattebergs Hembygdsförenings aktiviteter 
under juni och juli 2016 vid Hembygdsgården

Midsommarfirande  
vid Hembygdsgården
Midsommarstången lövas 
den 23 juni från kl 17.00. 
Midsommarfirande 24 juni 
kl. 14.00 - 16.00

Friluftsgudstjänst
Söndagen den 31 juli  
kl. 14.00

Sommarcafé med  
underhållning o Loppis
Lördagar och söndagar  
i juli kl. 13.00 - 17.00

Skinnskattebergs Hembygdsförenings aktiviteter 
under juni och juli 2016 vid Hembygdsgården

Midsommarfirande  
vid Hembygdsgården
Midsommarstången lövas 
den 23 juni från kl 17.00. 
Midsommarfirande 24 juni 
kl. 14.00 - 16.00

Friluftsgudstjänst
Söndagen den 31 juli  
kl. 14.00

Sommarcafé med  
underhållning o Loppis
Lördagar och söndagar  
i juli kl. 13.00 - 17.00

Skinnskattebergs Hembygdsförenings aktiviteter 
under juni och juli 2016 vid Hembygdsgården
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Nationaldagsfirande 
6 juni 2017 
  Hemgården 
    Kl 13 00 

 Program 

 Välkomsthälsning, 
Marie Blommé, Svenska kyrkan  

 Underhållning från Kulturskolan 
 Nationaldagstal,  

Landshövding Sven-Erik Österberg 
 Välkomnande av nya svenska medborgare, 
 Kommunstyrelsens ordförande Carina Sándor 
 Nationalsången 
 Underhållning 
 
    Välkommen! 
 Kaffeservering 20 kr   
  
        
 

  Skinnskattebergs 
Hembygdsförening 

Kulturriket i Bergslagen
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Gattjärnsvägen 2. Öppet: 07.30-17.00
Tel 0222-411 21

STRIDS

Klipp med Toro gräsklippare!
GÖR SOM PROFFSEN 

Måndag den 6 juni kl. 11.00-16.00 

Kl. 12.00 Nationaldagsfirande
Tal av Landshövding Minoo Akhtarzand 

Nationalsång
Stipendieutdelning

Cirka 50 Knallar 
     

Fika och mat i Kolhuset
Bergslaget och Heds IF har lotterier

 till förmån för kommunens föreningsliv.

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

Måndag den 6 juni kl. 11.00-16.00 

Kl. 12.00 Nationaldagsfirande
Tal av Landshövding Minoo Akhtarzand 

Nationalsång
Stipendieutdelning

Cirka 50 Knallar 
     

Fika och mat i Kolhuset
Bergslaget och Heds IF har lotterier

 till förmån för kommunens föreningsliv.

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

Tisdag den 6 juni 
kl.11.00 - 16.00

Kl. 12.00 
Nationaldagsfirande 
Tal av Mats Svegfors 

Nationalsång 
Stipendieutdelning 

Cirka 60 knallar

Fika och mat i kolhuset 
Bergslaget och Heds IF 

har lotterier till förmån för 
kommunens föreningsliv. 

Välkomna till en härlig 
dag i Karmansbo! 

 
- Heds IF och Bergslaget 

i Skinnskatteberg 
 

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

Skinnskatteberg

Vänsterpartiet är ett feministiskt och 
grönt socialistiskt parti. 

Kom med i vår gemenskap och 
påverka politiken i kommunen. 

Bli medlem i dag och kom med oss 
och vrid politiken åt vänster. 
www.vansterpartiet.se 
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Mässor och gudstjänster 
Sö 4/6 kl.11 Konfirmationsmässa i Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé 
Sö 11/6 kl.11 Mässa i Skinnskattebergs kyrka. Heléne Leijon 
Sö 18/6 kl.11 Mässa i Skinnskattebergs kyrka. Heléne Leijon 
Sö 24/6 kl.11 Mässa Midsommardagen i Heds kyrka. Marie Blommé 
Sö 2/7 kl.11 Mässa i Skinnskattebergs kyrka. Heléne Leijon 
Sö 9/7 kl.11 Mässa i Gunnilbo kyrka. Heléne Leijon 
Sö 16/7 kl.11 Mässa i Heds kyrka. Heléne Leijon 
Sö 23/7 kl.14 *Friluftsgudstjänst på Birkagården i Stjärnvik. Heléne Leijon 
Sö 30/7 kl.14 *Friluftsgudstjänst på Hembygdsgården i Skinnskatteberg. Marie Blommé 
Sö 6/8 kl.14 *Friluftsgudstjänst i Västanhed hos Agnetha Törnberg. Marie Blommé 
Sö 13/8 kl.11 Mässa i Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé 
Sö 20/8 kl.11 *Friluftsgudstjänst i Kolarbyn. Heléne Leijon 
Sö 27/8 kl.11 Mässa i Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé 
*medtag kaffekorg! 
 
Konserter, Verksamheter och övrigt 
Sö 11/6 kl.18 Konsert i Heds kyrka med Fredrik Swahn, Bent Kyllinge, Andreas Risberg 
   Hedkören och Voices of Joy. 
To 15/6 kl.10 Avslutning med Stacken i S:t Davidsgården. Irene Josefsson 
Må 17/7  -  Sö 30/7 Vägkyrka i Hed. Öppen och bemannad kl.13-17 
Sö 29/7 kl.10 Vandring på Romboleden från Karmansbo mot Köping 
Fr 4/8 kl.18 Invigning av Kulturdagar i Hed i Heds kyrka 
Fr 18/8 kl.18 Surströmmingskväll i Hedgården. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

 
Mer om liv och tro 
och söndaens text 

kl.12.30 varje söndag 
 i oktober efter  

kyrkkaffet i 
Skinnskattebergs 

kyrka 

 
 

Svenska kyrkans kalendarium  juni, juli, augusti 2017 

Jourtelefon på helger till vaktmästare 
0222-336 33 kl:08.00 – 16.30 
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Aktuellt i Juni, Juli, Augusti 2017 

Sommaren 2017 
Pastorsexpeditionen kommer att vara bemannad hela sommaren.  
Vi har öppet som vanligt tis—tor kl.10-12 på tel: 0222-336 36 

Kulturdagar i Hed 
Invigning av kulturdagarna i Hed 

Konsert! Fredagen den 4 augusti kl.18 

Vägkyrka i Hed 

17 juli — 30 juli  
kl.13-17 

Kyrkan är öppen och bemannad av 
Heds syförening och församlingsbor som  

bjuder på kaffe med dopp! 

Friluftsgudstjänster 2017  
 

Söndag 23 juli 
Birkagården, Stjärnvik kl.14 

Söndag 30 juli 
Hembygdsgården,  

Skinnskatteberg kl.14 
Söndag 6 augusti 

Västanhed, 
 hos Agnetha Törnberg kl.14 

Söndag 20 augusti 
Kolarbyn, Skärsjön kl.11 

”Den blomstertid nu kommer, med lust och fägring stor” (ps 199).  
Sommaren kommer, förhoppningsvis med sol och värme. Vi behöver det så väl. 
Vi behöver tid för återhämtning, tid för oss själva och tid tillsammans med nära 
och kära. Sommaren bär på förväntningar och längtan, som kan bli till krav.  
Min sommarhälsning till er alla blir orden från min favorit sommarpsalm:  
”Så lev Guds nu. Av Guds nåd får du ta mot var stund ur hans hand.  
Minns att rätt och frid, i vår egen tid, ska få spegla Guds kärleks lag” (ps 752).  
Ta hand om varandra och ta vara på sommaren.  
Er kyrkoherde Marie Blommé.  

Konsert med Fredrik Swahn, Bengt Kyllinge, Andreas Risberg, Hedkören och Voices of Joy! 
11 Juni kl.1800 i Heds kyrka 

Gåva från Heds kyrkliga syförening till Svenska kyrkans internationella arbete under fastekampanjen  
”ko– kalv projektet” blev 21 000 kr. 
Skinnskattebergs syförening samlade in till samma kampanj 3976 kr  
Stort tack för er medverkan! 
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Sommar

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

Onsdag 31 maj    18.00      
Föreläsning om prostatacancer
Överläkare Axel Brattberg och kurator 
Ulrica Wetter informerar om prostatacancer, 
sexuella problem och olika hjälpmedel.  
 
Fri entré. Välkommen! Se annons!
Arr: ABF och Skinnskattebergs kommun

Torsdag 8 juni    19.00       
100% circus–en unik föreställning,
en unik kväll
Den här kvällens alldeles speciella före-
ställning byggdes upp under ett residens i 
samverkan mellan Västmanlandsmusiken, 
Skinnskattebergs kommun och Teatermaski-
nen i Skräppbo . Så här presenteras 
föreställningen:

”Är det nödvändigt att andas? Kan man 
hänga i håret? Med oväntade cirkusexpe-
riment vrider och vänder Julien och 
Mikkel i sin familjeföreställning på allt 
som vi tar för givet.  

100% Circus pressar sina förmågor till det 
omöjligas gräns. Till mongolisk strupsång 
och hula-dans utför duon halsbrytande 
akrobatik bland annat med en 5 meter hög 
påle i en föreställning fylld av vänskap och 
humor. ” 

Biljettpris: 80:-, skolungdom t o m gymnasiet 
går fritt i mån av plats.
Förköp på biblioteket, tel 0222-451 38. 
Välkommen! 

Arr:Skinnskattebergs kommun – Kultur och 
fritid, med stöd av Västmanlandsmusiken.

Fredag 1 september 19.00    
Konsert med Hazelius – Hedin
När Hazelius Hedin släppte sitt första album, 
”Om Du Ville Människa Heta” (2011), tog de 
folkmusik-Sverige med storm och med den 
skivan utsågs de till ”Årets grupp” på Folk- 
och Världsmusikgalan 2012. Hösten 2014 
släpptes duons efterlängtade andra album. 
Det fick namnet ”Sunnan” och releasen 
skedde på Linköping Folk Festival. Albumet 
har hyllats i DN, Svd, Nerikes Allehanda, 
Uppsala Nya Tidning, Värmlands Folkblad, 
Helsingborgs Dagblad och Östgöta 
Correspondenten. Lovorden fortsätter att 
skölja över duon.

Biljettpris: 120:-, medlem i Kultera 100:-, 
skolungdom t o m gymnasiet går gratis.

Arr: Kultera Korpens vänner med stöd av 
Skinnskattebergs kommun, Västmanlands-
musiken och Ett kulturliv för alla - Musik.

Det händer på Kulturhuset 
Korpen i sommar
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B
IBLIO

TEKET
Evenemang
Sagostund på Stacken
Tisdag 21/6 kl. 14:00
Isabelle berättar en saga om Ture, 
efter en bok av Anna-Clara Tid-
holm

Sagostund på Stacken
Tisdag 29/8 kl. 10:30
Trollsagor

Sagostund på biblioteket
Lördag 2/9 kl. 11:00 
Svensk-finsk sagostund (Mumin-
trollet) med Pia Laurell och Isabelle 
Bede

6-årsfesten
Äger i år rum den 2/6
Barnen visar sina arbeten med årets 
bok och lyssnar när illustratören 
Mia Maria Güttler berättar om 
boken

Sommarlovsläsning
Läs 5 böcker böcker under som-
marlovet, få ett fint pris. 0-16 år

Läsfrämjande genera-
tionsmöten i förskolan
Tycker du om litteratur och läsande? 
Vill du dela med dig av din tid?
Riksföreningen ”Allas barnbarn” arbe-
tar för läsfrämjande generationsmöten 
i förskolan. Vi vill nu starta verksam-
heten i Skinnskatteberg.
Vare sig du är pensionär eller bara har 
tid att dela med dig av, bli en sagobe-
rättare tillsammans med biblioteket 
och Allas barnbarn.
Läs mer: www.allasbarnbarn.se
Är du intresserad eller har frågor kon-
takta Isabelle Bede 0222-451 57, mejl: 
isabelle.bede@skinnskatteberg.se
Utställning 
12/6 - 21/8
Dikt och bild av Erna Toterud och 
Mirjam Savander visas hela
sommaren.

25/8-10/10
Utställningen ”Kan själv” 
Invigning 25/8  kl. 9:30
Utställningen vänder sig till barn 
0-2 år. Barngrupper kan boka tid 
för visning.

Våra sommaröppettider
gäller 12/6 - 28/8:
Måndag 12:00-17:00
Tisdag  12:00-17:00
Onsdag 12:00-17:00
Torsdag 12:00-17:00
Fredag  10:00-15:00
Lördag  Stängt från den 1/6
  åter öppet från 2/9

En riktigt solig sommar 
önskar vi i personalen!

Det händer i sommar
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Juni
15/5-16/6 | Gallery Astley 
Ernst Neizvestny - Retroperspektiv utställning på 
Gallery Astley i Uttersberg.   
15/5-16/6 | Gallery Astley 
Eva Zettervall - måleri. Utställning på Gallery 
Astley i Uttersberg.  
3/6 | 11:00-15:00 Vårmarknad 
Vårmarknad, loppis i Baggbro skola.  
4/6 | 10:00-14:00 Boule & fika i Färna 
Ta med en korg med fika, och boulebollar, om du 
har annars finns det så du kan låna. Vi serverar 
korv med bröd. Alla är välkomna. Deltagaravgift 
50kr, gratis för medlemmar. Fina priser till alla 
som vinner. Arrangör: Färna Hembygdsförening.  
6/6 | Karmansbo marknad 
Karmansbo marknad, 12:00 invigningstalare Mats 
Svegfors. Arrangör: Heds IF och bergslaget i 
Skinnskatteberg.  
6/6 | 13:00 Nationaldagsfirande 
Nationaldagsfirande Hemgården Skinnskatteberg.  
8/6 | 19:00 100% circus 
100% circus-en unik föreställning, en unik kväll på 
Kulturhuset Korpen. Arrangör: Skinnskattattebergs 
kommun - Kultur och fritid, med stöd av 
Västmanlandsmusiken. Biljett: 80 krornorm 
skolungdom t.om. gymnasiet går fritt i mån av 
plats. Förköp på biblioteket i Skinnskatteberg.  
10/6 | 18:00 ”var det bättre förr?” 
”Var det bättre förr?” | Kafé FRID, Malma Spira, 
Nibbarsbo | Nostalgifrossa/musikcafé med Lina 
Adolphson och vänner. 
Njut av gammal musik, gamla klädstilar, 
gammeldags atmosfär och purfärskt fika! Entré 
100 kr inkl. fika | Kontakt: Lina Adolphson, 
073- 058 25 99, lina.adolphson@svenskakyrkan.
se | Arrangör: Kafé FRID i samarbete med IOGT 
Malma Spira och NBV. 
12/6-21/8 | Erna & Mirjam Savander 
Dikt och bild av Erna Toterud och Mirjam 
Savander visas hela sommaren på bibliotektet.  
20-21/6 | Solståndskarneval 
Byfånarnas Solståndskarneval, Riddarhyttan 
Teatermaskinen.  

Juli 
1/7 | Järnets dag 
Järnets dag. Smältan sker klockan 11:00, 12:00 
och 13:00 i Karmansbo smedja. 
1/7 | Bildutställning 
Bildutställning, Nisse Pettersson i Riddarhyttans 
Skola. Arrangör: Riddarhyttans Hembygdsförening 
i  samarbete med Skinnskattebergs kommun 
1/7 | Underhållning 
Underhållning med mera vid Skinnskattebergs 
Hembygdsgård. 
2/7 | Underhållning 
Underhållning med mera vid Skinnskattebergs 
Hembygdsgård. 
2/7 | Krampenmuseet 
Krampenmuseet är öppet.  
4/7 | 11:00-16:00 Tidsresa 
Tidsresa för barn, Skilå torp Riddarhyttan.  

21/6 | 14:00 Sagostund 
Sagostund på Stacken. Isabelle berättar en saga 
om Ture, efter en bok av Anna-Clara Tidholm.  
22/6 | 18:00 Gösnatta 
Gösnatta, samling 18:00 i Båthamnen 
Skinnskattebergs start 19:00. Arrangör: 
Skinnskattebergs småbåtsklubb. 
22/6 | 17:00 Hembygdsföreningen 
Midsommarstången lövas vid Hembygdsgården i 
Skinnskatteberg.  
23/6 | 14:00-16:00 Midsommarfirande 
Midsommarfirande vid Hembygdsgården i 
Skinnskatteberg.  
23/6 | 10:00-12:00  Midsommarfest 
Midsommarfest, Bysala hembygdsgård.  
23/6 | 12:00-17:00 Midsommarfirande 
Midsommarfirande i Färna. Ta med en filt, 
blommor, kaffe, fika och din vackra röst. 
Tillsammans dansar vi in sommaren! På plats 
finns glass, korv och fiskedamm för barnen.
Kontakt: Lena, 070-246 96 99. Arrangör: Färna 
Hembygdsförening.  

Evenemang i  
Skinnskattebergs kommun

2017
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Augusti 

4/8 | 18:00-20:00 kulturdagar i Hed 
Invigning av kulturdagar i Hed med konsert. 
Arrangör: Heds kyrka. 

5/7 | 18:00-20:00 Lienshyttan 
Guidning i Lienshyttan, Riddarhyttan. Även 
efterföljande onsdagar i juli. 
6/7 | 13:00 Ebba Brahe 
Ebba Brahe vid Bockhammar.  
7/7 | Konsert 
Konsert ruinen vid Östanfors, Uttersberg.  
8/7 | Underhållning 
Underhållning med mera vid Skinnskattebergs 
Hembygdsgård.

8-9/7 |  Guidning Bastnäs 
Guidningen vid Bastnäs den 8 juli och Röda 
Jorden den 9 juli finns också på Naturkartan 
Länsstyrelsen. Jag tänker få in mer, Tidsresan 
och Krampenmuseet i alla fall. 
9/7 | Underhållning 
Alla lördagar-söndagar i juli:Underhållning mm. 
Skinnskattebergs Hembygdsförening.  
9/7 | Röda jorden 
Aktiviteter vid Röda Jorden. Heldag.  
9/7 | Krampenmuseet 
Krampenmuseet öppet. Även efterförljande 
söndagar i juli. 
23/7-20/8 | Jukka Vänttinen, Grafik 
Mezzotint av Jukka Vänttinen visas i 
grafikrummet, konstmuseet. Arrangör: Gallery 
Astley.  
28/7-30/7 | Lag-SM 2017 
Lag-SM för islandshästar är en fartfylld 
tävling där ungdomar från hela Sverige gör 
upp i tolv spännande grenar. Tävlingen äger 
rum på Forsen Islandshästar i Riddarhyttan, 
Västmanland.  
29/7 | Romboleden 
Vandring på Romboleden tillsammans med 
Svenska kyrkan och Köpings kommun.  
Start i Hed.  
29/7 | 10:00-16:30 Baggbrodagarna  
Baggbrodagarna i baggbron. Marknadsdag 
med djupa traditioner. Ca 600 besökande, 
Bakluckeloppis, ankrace och mycketr mer.  
30/7 | 14:00 Frilufsgudstjänst 
Filufsgudtjänst, Hembygdsgården i 
Skinnskatteberg.  

5/8-19/8 | Klaus Zylla, måleri 
Klaus Zylla, boende och verksam i Berlin återvänder 
till Galleri Astley i Uttersberg för att arbeta med grafik 
under tiden som hans måleri och grafik visas på 
mellanvåningen i Konstmuseet. Arrangör: Gallery 
Astley. 

6/8 | Röda jordens dag   
Röda jordens dag.  
6/8 | 11:00 Kulturdag 
Kulturdag med kulturbingo och kulturlöpet i Hed. 
Arrangör: Heds IF. 
8/8 | 13:00 Höstupptakt PRO 
Höstupptakt i PRO lokalen. Arrangör: PRO 
Skinnskatteberg. 
18/8 | 18:00 Surströmningskväll 
Heds kyrkliga syförening serverar surströmming med 
tillbehör till Självkostnadspris. Klockan 18:00-20:00. 
Arrangör: Hedgården Hed. 
19/8 | 18:00 Kura skymning 
”Kura skymning” | Kafé FRID, Malma Spira, 
Nibbarsbo | Helgmys/musikcafé med Lina 
Adolphson och vänner. Levande musik, 
braskamin, hembakt och lotteri. Entré 100 kr 
inkl. rättvist fika | Kontakt: Lina Adolphson,  
073- 058 25 99, lina.adolphson@svenskakyrkan.se | 
Arrangör: Kafé FRID i samarbete med IOGT Malma 
Spira och NBV. 
20/8 | Barnens Folkpark-dag 
Barnens Folkpark-dag . Arrangör: Folkets Park 
Skinnskatteberg.  
20/8 |11:00-16:00 Kolardagen 
Kolardagen, Kolarbyn. 
22/8 | 14:00 Månadsmöte 
Månadsmöte i hemgården, underhållning.  
Arrangör: PRO Skinnskatteberg. 
27/8-24/9 | Skulpturala Former 
Åtta keramiker visar tillsammans sina skulpturer på 
mellanvåningen i Konstmuseet. Marie Beckman, 
Jennifer Forsberg, Åsa Jacobson, Karin Jaxelius, 
Anna Kåks, Margon Lindberg, Elisabet Svensson 
och Inger Södergren. Arrangör: Gallery Astley 
29/8 | 10:30 Sagostund 
Sagostund på Stacken, Trollsagor. 

Dagsaktuell information finns på:  
www.skinnskatteberg.se och  
www.skinnskatteberg.se/kalender 
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BAGGBRODAGEN
Lörd 29 juli kl 10-16.30
Marknadsdag med djupa traditioner.

Besökande ca 600
Knallar sökes till marknaden samt

Försäljare till Bakluckeloppis 
Avslutas med stort ANKRACE 17.00

För ytterligare information:
Monika Hjort tel: 0222/417 12 • 070 219 11 20
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facebook: Baggbro Byalag

Baggbron

Koppar-
berg

Rv 68

v 233

Skolan

Fagersta

Örebro

Skinnskatteberg


