
Hur mår föreningslivet i kommunen? 

Att arbeta med Kultur och fritidsfrågor i  
kommunen är på många sätt både intressant och 
givande. Det som sätter extra guldkant på  
tillvaron är dialog med representanter från  
föreningslivet. Någon fysisk större dialogträff 
är ju som bekant inte aktuellt i dessa tider men 
samtal på telefon går ju alldeles utmärkt. Jag slås 
ständigt av vilken energi och vilket engagemang 
som finns i föreningslivet i kommunen. Så  
mycket fint och värdefullt har skapats genom 
åren som är viktigt för boende och upplevelsen 
av kommunen. Men jag tycker mig också höra 
en fundering kring hur föreningslivet ska komma 
igång igen efter pandemin och hur man kan 

I år var det totalt 32 föreningar som  
sökte föreningsbidrag här i Skinnskattebergs 
kommun. Det känns positivt att så många 
föreningar är aktiva och gärna vill ha stöd 
för att kunna hitta på spännande, roliga och 
lärorika arrangemang och aktiviteter för 
både medlemmar och externa besökare. 

Trots fortsatta restriktioner på grund av 
Corona-pandemin finns ändå en hel del 
planer. Det märks hur kreativiteten flödar i 
att komma på alternativa sätt att arrangera 
och mötas. 

Föreningsliv

Kulturriket i Bergslagen

rekrytera nya och yngre medlemmar till  
föreningslivet. Stora frågor som kräver sin  
fundering och planering. 
I förra nyhetsbrevet skrev vi om att vi håller på 
med en översikt av Masbo Idrottsplats som är 
i behov av bättre underhåll. Även Riddarhyt-
tans gymnastiksal ska rustas under året. Av den 
anledningen kontaktar vi just nu föreningar och 
andra parter i Riddarhyttan för att höra vilken 
utrustning som gymnastiksalen bör utrustas med. 
Därefter gör vi en sammanställning och  
prioritering av era inspel. Som ni säkert läst i  
media så är vi en idrottssvag kommun och  
förhoppningen är att detta kan bidra till att  
stimulera fler till fysisk aktivitet på ett eller annat 
sätt.

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

www.skinnskatteberg.se 
www.upplevskinnskatteberg.se

Bidra med åsikter till den Regionala 
kulturplanen! 
Läs mer på sista sidan. 

Måndag 19 april kl. 18-19.15
Tema: Hemslöjd

Torsdag 22 april kl. 18-19.15
Tema: Kulturarv

Onsdag 28 april kl. 18-19.15
Tema: Läsning och litteratur

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

Totalt sett är det nästan 900 000 kr som 
fördelats i föreningsbidragspengar i år. Av 
dessa är en del pengar avsedda som stöd 
för lokaler, en del för kultur och den största 
potten är riktad till barn- och  
ungdomsverksamhet.

Hör gärna av er till Veronica Dahlberg om 
ni har frågor kring föreningsbidraget eller 
om ni vill få en möjlighet att berätta lite 
mer om just er förening och de planer och 
förhoppningar ni har. 
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Birgitta har ordet...

Föreningsbidraget 2021 är fördelat



Digitala Tips! 
Det som göms i snö...

För en månad sedan, när snön låg vit 
sprang vi runt och letade efter barnens 
åkmadrasser. Vi letade på alla möjliga (och 
omöjliga) ställen men kunde helt enkelt 
inte hitta dem. När snön försvann visade 
det sig att de låg mitt framför ögonen på 
oss, fast nerbäddade under ett tunt lager 
snö. 

Ibland kan det vara svårt att se det enkla, 
det självklara. Hur är det med er förening? 
Syns ni? Vet alla var man ska leta för att 
hitta er?  

En offentlig Facebook-sida är ett enkelt sätt 
för en förening att vara synlig och därmed 
sökbar på nätet. Där kan ni delge allmän 
information om er förening, kontaktuppgif-
ter, lägga upp eventuella evenemang och 
berätta om vad ni gör. En offentlig sida kan 
skapas av vem om helst som redan har en 
privat Facebook-profil och det är helt  
gratis. Men jag vill ge er några tips:  
krångla inte till det – skriv det som är  
självklart för er. Varför finns er förening? 
Vad kan man göra som medlem i er  
förening? Vad är kärnan i er förening?  

Förhoppningsvis kan det hjälpa några att 
lättare upptäcka er. Hör av er om ni  
behöver hjälp med att komma igång. 

Lycka till! 

Aprilväder
Sol och värme en dag, snöyra och kalla 
vindar nästa dag, och så tillbaka till sol och 
värme. Typiskt aprilväder med andra ord. I 
denna vår nya vardag ser vi nog alla fram 
emot sommar och allt vad det kan föra med 
sig. Vårens antågande i sällskap med en allt 
mer utbredd vaccinering gör åtminstone mig 
hoppfull att snart, snart kommer inte släkt-
middagar och fika över generationsgränser 
längre vara en önskan utan en verklighet! 
Tills dess arbetar jag vidare med alla de 
delar som ska göras klart här på jobbet inför 
friluftssäsong och före semester. 
Föreningsbidragen betalas ut den här  
månaden, och även aktivitetsbidragen. Det 
är dags att se över våra spännande kul-
turmiljöer och förbereda för nyfikna och 
upplevelsehungriga besökare. Badplatserna 
ska bli redo för sommaren och leder och 
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Hur har Covid-19  
påverkat er? 
Pandemin fortsätter, och restriktioner 
och begränsningar med den. Trots en 
påbörjad vaccinering så är vi långt ifrån 
den vardag som vi var vana vid innan 
Coronaviruset kom in i våra liv. 

Hur påverkas er förening? 
Har de ekonomiska förutsättningarna 
ändrats? Kan ni genomföra era möten? 
Vågar ni tänka framåt, eller väljer ni att 
ta en dag i taget och se vad som kom-
mer bli möjligt längre fram i år? 

Skriv gärna ned några tankar och upple-
velser från just er förening 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

motionsspår ska röjas och märkas där vin-
tern tvättat bort färgmarkeringarna. Listan 
kan göras lång på allt som vi på Kultur 
och fritid arbetar med just nu. Men det är 
ett roligt jobb! Och ett jobb där flera av er 
föreningar också hjälper till på många olika 
sätt. Tillsammans gör vi vår vackra kommun 
redo för sommaren!



Coronainformation 
Vi på Skinnskattebergs kommun följer 
noga de föreskrifter och råd som är 
aktuella gällande Corona. 
De flesta har nog bra koll på vad som 
gäller och ni föreningar har säkerligen 
redan gjort de åtgärder ni kan för att 
minska smittspridning samtidigt som ni  
försöker hålla igång en verksamhet.  
Ibland är det ändå bra med en liten  
repetition så därför kommer här  
kommer en  kort sammanfattning av 
de punkter som kan vara bra för er som 
föreningar att tänka lite extra på. 

 
civilsamhället och kulturskaparna i länet önskar göra och på vilket 
sätt de vill att kulturen ska komma framåt. För att få in alla dessa 
åsikter har Region Västmanland planerat ett antal dialogmöten som 
är öppna för alla intresserade. Hittills har digitala möten hållits om 
Musik, Dans och cirkus, Arkiv, Film, Teater, Bibliotek, Folkbildning 
och Bild och form. Planerade möten som är kvar är på tema  
Hemslöjd den 19 april, Kulturarv den 22 april och Läsning och 
litteratur den 28 april. 

För alla dessa teman kan du gå in och lämna dina skriftliga åsikter 
även i efterhand. Men om du känner att du vill delta på någon av de 
tre återstående så är du hjärtligt välkommen att anmäla dig! 

Gå in på www.regionvastmanland.se/kulturplan2023 
Där kan du läsa mer om kulturplanen, hur du lämnar dina åsikter 
och hitta länkar till hur du anmäler dig till de digitala dialogerna!
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Var med och påverka kulturlivet! 
Region Västmanland har en strategisk plan för hur kulturlivet i 
regionen ska utvecklas och vilka fokusområden som ska finnas. 
Denna kallas för den Regionala kulturplanen. Den kulturplan som 
finns just nu gäller fram till och med 2022. Arbetet med att ta fram 
en ny kulturplan som ska gälla mellan åren 2023-2026 har nyss 
startat. 

Varför ska vi då ha en kulturplan?  
I Sverige får varje region en summa pengar från staten som sedan 
ska användas inom de olika kulturområdena. Detta kallas för  
Kultursamverkansmodellen. När de statliga pengarna ska  
fördelas ska alla regionerna ha tagit fram en kulturplan som  
beskriver inriktning och utvecklingsmål för just den regionens 
kulturverksamhet. 

Den regionala kulturplanen ska bygga på vad kommunerna,  

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?  
Är du också intresserade av att berätta om något spännande ni gjort, något ni planerar eller kanske bara få chansen att presentera er förening 
lite mer? Hör av er till Veronica Dahlberg så får ni veta mer om hur ni kan synas här i nyhetsbrevet. 

- Genomför gärna alla föreningsmöten 
digitalt om så är möjligt. 

- När det är möjligt, håll era träningar/
träffar utomhus. 

- Minska antalet personer som deltar i 
era aktiviteter. 

- Avstå från att delta i eller anordna 
läger, matcher, cuper eller andra 
tävlingar.  

- Undvika gemensamma  
omklädningsrum vid träning. 


