
Skärsjöns badplats och Riddarhyttans 
gymnastiksal

God fortsättning på det nya året! Även om vi 
inleder året med restriktioner så vet jag att 
många föreningar har en spännande planering 
för 2022. Ni är bra på att laga efter läge och 
tänka nytt och annorlunda när läget kräver det.

Så här i årets början så tänker jag göra en 
efterlysning och det gäller badet i Skärsjön. En 
av kommunens tre kommunala badplatser som 
är så välbesökta på sommaren. Kommunen har 
haft ett skötselavtal med en förening men det 
avtalet är nu uppsagt. Vi undrar nu om det finns 
någon annan förening som skulle vara intresse-
rade av att ta över skötselavtalet? Rent konkret 
innebär det att klippa gräs och hålla platsen 
städad och fin. Finns intresse så slå mig 

Länsbygderådet i Västmanland utser bland 
sina medlemsföreningar varje år 
Årets lokala utvecklingsgrupp, som får 
ett pris på 10 000 kr. 2019 års vinnare blev 
Tärna Bygdegårdsförening. 

Nu är det återigen dags att söka priser för 
2021. Ansökningsförfarandet är enkelt. 
Skriv bara ner vad ni gjort under 2021 och 
vad detta betytt för hemorten.

Juryn består av Länsbygderådets 
styrelse som utser vinnaren. Beslutet 

Föreningsliv
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gärna en signal eller skicka ett mejl så hör jag av 
mig så kan vi diskutera vidare hur och på vilket 
sätt skötselavtalet skulle kunna gestalta sig samt 
vilket arvodet är som tillfaller föreningen.

Vill till sist slå ett slag för Riddarhyttans 
gymnastiksal som nu har öppnat upp igen. Så vill 
din förening boka gymnastiksalen i 
Riddarhyttan så är det bara att kontakta 
Hans Jonsson, tel: 0222-51 56 99 eller mejla: 
hans.jonsson@skinnskatteberg.se

Ser fram emot att vi tillsammans under året 
utvecklar Skinnskattebergs kommun 
- Kulturriket i Bergslagen!
   

För föreningsfrågor 
Veronica Dahlberg 
0222-51 56 57
veronica.dahlberg@skinnskatteberg.se 
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Birgitta Lövestedt 
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kan inte överklagas. Ansökan ska göras 
skriftligt till Länsbygderådet i Västman-
land senast 13 februari 2022. Vinnaren av 
priset koras vid Länsbygderådets stormöte 
den 13 mars 2022. 

Skicka er ansökan till:
Länsbygderådet i Västmanland
c/o Regina Da Re
Svedvi-Berga 11
734 92 Hallstahammar
eller e-post: gina-julla@live.se

Skinnskattebergs kommun
Januari 2022Nr 1

Birgitta har ordet...

Årets lokala utvecklingsgrupp 2021 i 
Västmanland ska utses!

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



Ett nytt år 

Nu är det nytt år och de flesta av oss är i 
full färd med att sätta upp nya aktiviteter, 
mål och löften för det kommande året. 

Vi brukar ha ett antal utställningar varje år 
på biblioteket och för ett tag sedan hade vi 
en utställning som hette ”7 kilo järn”. Det 
var en utställning där några smeder visade 
vad man kan åstadkomma med 7 kilo järn. 
Vi passade även på att bjuda in Karmansbo 
smedja som visade ett antal bruksföremål 
från smedjan. Det fick mig att fundera på 
om det kanske finns fler föreningar i vår 
kommun som har något intressant att visa. 
”Något intressant” skulle exempelvis 
kunna vara olika föremål eller bilder, det 
skulle kunna vara en workshop där ni visar 
vad ni gör i föreningen (hantverk, konst) 
eller ett presentationstillfälle. 

Vi är glada om biblioteket används till det 
det är till för – eget utforskande, skapande 
och möten. Så kontakta mig gärna om ni 
har några programidéer för 2022!   

Gott Nytt År! 
Då var vi inne på ett nytt år - 2022.  
Redan nu har det börjat ramla in förenings-
bidragsansökningar. Och många fler  
kommer att hamna på mitt skrivbord under 
de närmsta veckorna. Det ska bli väldigt 
spännande att läsa vad ni har planerat inför 
det här nya året!
Tyvärr har smittspridningen ökat igen, och 
med det har vi fått förnyade restriktioner. 
Förhoppningsvis kommer det att vända snart 
så att vi alla kan se fram emot en vår och 
sommar fylld med upplevelser tillsammans 
med nära och kära. 
Som ni kan läsa här nedanför, och som även 
Birgitta nämner, så letar vi just nu efter en 
förening som är intresserad av att hjälpa oss 
att sköta om Skärsjöns badplats under 
sommarmånaderna. Utöver detta vill vi 
också veta om det finns intresse från er 
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Är er förening intresserade 
av ett extra uppdrag?
Vi på kultur och fritid arbetar för att ni 
boende i kommunen, och även gäster 
till kommunen, ska ha fina badplatser 
och vackra vandrings- och cykelleder 
att njuta av.  
Det är mer jobb än man kan tro för 
att hålla badplatser och leder i ett fint 
skick. Föreningslivet har varit ett ovär-
derligt stöd för oss i detta. Tack vare 
starka, engagerade ideella krafter kan 
vi hålla badplatserna städade, fina och 
trevliga att besöka. Tack vara fören-
ingsinsatsen kan vi hålla lederna väl 
uppmärkta och fria från sly och andra 
hinder. 
Nu skulle vi behöva extra hjälp. Dels 
hoppas vi hitta en förening som kan 
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förening att ha en viss tillsyn på någon av de 
olika leder vi har. Ni är många engagerade 
föreningsmänniskor i vår kommun, och med 
er hjälp ser vi till att kommunen fortsätter 
vara en härlig plats att uppleva!

sköta om Skärsjöns badplats, och dels 
har vi några nya leder som skulle  
behöva tillsyn och lättare skötsel. 

Om just er förening är intresserade av 
att hjälpa oss med detta och samtidigt 
få en lite extra pengar i förenings-
kassan är ni välkomna att kontakta 
Birgitta eller Veronica för att prata 
vidare. 
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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 
2022 är äntligen här! 

Gott nytt år på er alla! Vi på Allaktivitetshuset Sture är laddade 
för 2022 med allt vad det innebär. Vi hoppas att restriktioner 
lättar och att vi snart kan återgå till det normala.  
Just nu förhåller vi oss till Folkhälsomyndigheternas riktlinjer 
vilket för Allaktivitetshuset Sture innebär att max 33 personer får 
vistas i lokalerna eller maxantal vid speciella evenemang, håll 
koll. Tänk på att hålla avstånd och stanna hemma vid sjukdoms-
symptom. Vi har även infört att vi presenterar verksamhetens 
aktiviteter vecka för vecka istället för månadsvis. 
Aktivitetsschema finns på www.skinnskatteberg.se, Facebook 
och Instagram under namnet @allaktivitetshusetsture. 

Varmt välkommen till 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 det här året kommer vi - Birgitta, 
Gabriel och Veronica - att fortsätta 
träffa kommunens föreningar. Ännu är 
det flera som vi inte hunnit med, och 
vår målsättning är att fram till 
sommaren ha träffat de allra flesta. 

Vi har märkt att det kan vara lite trixigt 
att få till mötestider som passar för alla. 
Många av er engagerade arbetar och 
kan inte lägga möten under kontors-
tid. Dessutom har smittspridningen 
ökat och vi ska alla tänka på att hålla 
avstånd och minska vår fysiska kontakt. 
Därför kommer vi att kalla till digita-

       

       

la möten där vi skickar ut en länk till 
Teams där vi alla kan sitta på varsitt 
håll men ändå träffas över dataskärmen.  

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 
någon av oss 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!


