
Tack för i år alla fantastiska föreningar i 
Skinnskattebergs kommun

Då var det dags för årets sista nyhetsbrev från 
oss inom sektor Kultur och fritid. Jag vill rikta ett 
innerligt och stort tack för alla möten som vi haft 
med er som är aktiva i föreningslivet. Ni skapar 
så stora värden för kommuninvånarna och bidrar 
stort till att göra Skinnskattebergs kommun till 
en fin plats att bo och verka i. Under våra möten 
har vi också identifierat aktiviteter som kan göras 
gemensamt mellan förening och kommun. Ser 
fram emot fortsatt dialog efter årsskiftet. 

När det gäller smittspridningen så sätter den 
fortfarande vissa käppar i hjulet när vi ska 
planera större samlingar. Förhoppningsvis 
kommer nya tider inom kort.

Med mindre än tre veckor kvar på det här 
året är det dags att samla ihop tankarna kring 
2021 och tänka framåt inför 2022. 

För er föreningar som tänker söka förenings-
bidrag kommer här återigen en påminnelse 
om vad som gäller. 
- Sista ansökningsdag är 31 januari 2022. 
- Kom ihåg att bifoga verksamhetsplanering 
och budget för 2022.  
- Vi vill se en summering av ert 2021. Vad 
ni gjorde, vad ni planerat men som inte blev 
av osv. 
Ansökan skickar ni in via e-post eller brev. 

Föreningsliv

Kulturriket i Bergslagen

Jag vill önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt 
år! 

Ser fram emot att under 2022 fortsätta att 
tillsammans med er utveckla 
Skinnskatteberg - Kulturriket i Bergslagen!
   

För föreningsfrågor 
Veronica Dahlberg 
0222-51 56 57
veronica.dahlberg@skinnskatteberg.se 

www.skinnskatteberg.se 
www.upplevskinnskatteberg.se

Birgitta Lövestedt 
Kultur och fritidschef 
0222-51 57 05
birgitta.lovestedt@skinnskatteberg.se

Det går också bra att lämna in den direkt på 
kommunhuset. Ansökningsblankett för 2022 
hittar ni på vår hemsida. På blanketten finns 
alla uppgifter ni behöver för att adressera 
den rätt oavsett vilket sätt att skicka som 
fungerar bäst för er.  
Om ni har några frågor är ni välkomna 
att kontakta Veronica Dahlberg på 0222-
515657. 

Kom också ihåg att förbereda alla närvaro-
kort som behövs om ni ska söka kommunalt 
aktivitetsbidrag den 15 februari!
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Birgitta har ordet...

Årsavslut och bidragsansökningar

Sista dag att söka föreningsbidrag 
är den 31 januari 2022. 

Sök kommunalt aktivitetsbidrag 
senast 15 februari 2022 för 
perioden 1 juni till 31 december. 

All information kring bidragen 
hittar ni på 
www.skinnskatteberg.se/gora-och-uppleva



Mer än bara böcker 

Under en tid har jag sysslat med att ta 
fram en folder för vårt bibliotek där vi 
presenterar vad ett bibliotek är. Många har 
en förlegad bild av biblioteket som en plats 
där man bara lånar böcker. Men ett 
bibliotek inrymmer så mycket mer! Den 
6/12 firade vi Finlands självständighetsdag 
med konsert med Trio kontrast, på onsdag 
samma vecka var starten för Kafé Digi 
– en plats där du får lära dig mer om 
bibliotekets digitala tjänster. 

Utöver vårt evenemangsprogram har vi 
”Boken kommer” – som innebär att vi 
kommer hem med böcker till den som 
inte kan ta sig till oss. Vi har även tjänsten 
”Boka en bibliotekarie” för den som 
behöver individuell handledning inom 
mobiltelefoni, surfplatta eller dator. 
Sagostunder och uppsökande verksamhet 
på förskolor, skola och fritids hör också till 
bibliotekets veckovisa rutin. Under jullovet 
delar vi ut pysselpåsar till alla barn, så kom 
gärna in om du har en stund över i mellan-
dagarna! Till oss får man komma även om 
man inte tänker låna en bok, för biblioteket 
är mer än bara böcker.     

God jul och gott nytt! 

Julstök och årsavslut 
Med tredje advent avklarad står det inte på 
förrän vi är framme vid julafton och 
julledighet. Här på Kultur och fritid kommer 
vi också att vara lite lediga, men har ni 
frågor är ni alltid välkomna att höra av er. 
Någon finns alltid på plats för att svara på 
ditt telefonsamtal eller din e-post. 

Själv ser jag fram emot att läsa alla 
föreningsbidragsansökningar i januari och 
februari. Det är alltid lika spännande att se 
vad ni planerar och vad som hänt under året 
som gått. De föreningsmöten vi hunnit med 
nu under hösten har också gett en vädigt bra 
insyn i hur nuläget ser ut för många av er. 
Jag hoppas att vi ska få möjlighet att träffa 
även alla andra föreningar så snart som det 
är möjligt. 

Kulturriket i Bergslagen

Hur har Covid-19  
påverkat er? 
Pandemin fortsätter, och trots 
vaccinering och minskade restriktioner 
så är vi inte riktigt tillbaka till den 
vardag som vi var vana vid innan 
Coronaviruset kom in i våra liv. 

Hur har er förening påverkats? Märker 
ni forftfarande av pandemin i er 
verksamhet? Har de ekonomiska 
förutsättningarna ändrats? 

Skriv gärna ned er förenings tankar, er 
erfarenheter och upplevelser och skicka 
till oss så att vi får se er verklighet. 

Veronica Dahlberg  
Kultur och fritidsassistent 

0222-51 56 57
veronica.dahlberg@skinnskatteberg.se

Evelina Andersson
IT-Utvecklare  Biblioteket

0222-51 58 45
evelina.andersson@skinnskatteberg.se

Med detta sagt vill jag, precis som övriga i 
det här nyhetsbrevet, önska er en riktigt 
God Jul och ett gnistrande vitt och härligt 
Nytt År!



Kulturriket i Bergslagen

Detta händer i vår förening!  
I Skinnskattebergs kommun finns över 50 registrerade föreningar. Med så många engagerade och drivna människor finns det alltid 
något som händer. 
 
Vill du berätta om er förening?  
Passa på att dela med er av det just ni gör! Vad är på gång just nu? Vad önskar ni av framtiden? Vill ni efterlysa samarbeten med andra 
föreningar? 
Hör av er till Veronica Dahlberg om ni vill få chansen att synas i det här nyhetsbrevet. En kort text med en bild till är allt som behövs 
för att ni ska kunna vara inspirerande och/eller söka inspiration. 

Några ord från  
Allaktivitetshuset Sture 
Veckorna går fort och snart är det 2022! Just nu planerar 
Allaktivitetshuset Sture verksamhetsåret 2022. Vi tittar på 
aktiviteter, rutiner, samarbeten och annat skoj. I olika delar av 
lokalen finns även nya möbler, kom in och kika. Under dom 
månader som Allaktivitetshuset Sture har varit verksam under 
Sektor kultur och fritid så har verksamheten haft: 

Vecka 33-47 (15 veckor): 
4 740 besökare (316st per vecka) 
303 timmars samarbete/uthyrning (20,2h per vecka)
281, 7 timmars aktiviteter utan samarbete (18,7h per vecka) 

Under 2022 kommer vi ha ännu mer aktiviteter, samarbeten och 
finnas i hela Skinnskattebergs kommun, som vi längtar! 

God Jul & Gott nytt år önskar personalen på Allaktivitetshuset 
Sture! 

TIPS: Glöm inte följ oss på Instagram eller Facebook under 
namnet @allaktivitetshusetsture 

Gabriel Andersson
Verksamhetsledare Allaktivitetshuset Sture

0222-51 56 47
gabriel.andersson@skinnskatteberg.se

Föreningsmöten
Under hösten har Birgitta, Gabriel och 
Veronica försökt att träffa så många av 
er föreningar som möjligt. 

Vi vill veta mer om just er verksamhet, 
vad ni har för planer, vilka önskemål ni 
har inför framtiden, vilket stöd ni skulle 
vilja ha från oss på kommunen och 
många fler frågor. 

Hittills har vi lyckats få till möten med 
drygt 20 föreningar, men det är många 
kvar och vi kommer att fortsätta med 
dessa träffar i början på 2022. 

       

       

Det tar ett tag att få kontakt med 
er alla. Om det är så att ni känner er 
lite extra ivriga att boka en mötestid så 
är ni varmt välkomna att höra av er till 
Veronica, Birgitta eller Gabriel för att 
bestämma dag och tid, annars kontaktar 
vi er. 

Vi hoppas kunna få möjlighet att träffa 
er alla, stora som små föreningar. Ni är 
alla en del av det fantasiska förenings-
utbud som finns här i kommunen!


