
Birgitta har ordet... 
Vad vore Skinnskattebergs kommun utan alla 
eldsjälar som engagerar sig i våra föreningar? 
Jag gissar att många instämmer i att kommunen 
inte skulle vara lika attraktiv utan all denna kraft 
och allt bra som anordnas tack var föreningarnas 
driv, uthållighet och kreativitet.

Sedan jag kom till kommunen i våras har jag  
träffat en rad föreningsrepresentanter som  
berättat om föreningarna och verksamheten som 
bedrivs där. Många drar ett stort lass i allt ifrån 
att hitta ledare, erbjuda verksamhet och utveckla 
den samma. Att det finns ett brinnande intresse 
i våra olika föreningar går inte att ta miste på, 

Föreningsdialog! 
Den 4 november hade vi planerat att hålla 
en föreningsdialog på Allaktivitetshuset 
Sture. Tyvärr gjorde den rådande Corona- 
situationen att vi valde att ställa in mötet 
med ganska kort varsel. 

Sedan vår nystart med föreningsdialoger 
under 2019 har vi hållit tre träffar. Tema har 
varierat men vi har försökt att hitta ämnen 
och inriktning som passar in på det som 
ni föreningar själva efterfrågat. Folkhälsa, 
engagemangsskapande, styrelsearbete och 
bidragstips är sådant som tidigare tagits upp. 

Ökad smittspridning i Sverige och  
Västmanland gör att vi bör hålla möten och 
större träffar nere på ett minimum. Därför 
håller vi inom kommunen på att fundera 

Föreningsliv
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men det finns också en fundering och ibland också 
oro kring hur man ska orka genomföra allt man vill 
och det finns också en fundering om hur man kan 
attrahera yngre människor att engagera sig.

För att sprida information och öka dialogen kring 
just föreningslivet så har vi startat detta nyhetsbrev 
som kommer att skickas ut en gång i månaden. Med 
andra ord, vårt första nummer. Premiär!

Vår ambition är att lyfta information som kan vara 
matnyttig för dig som på något sätt är intresserad 
av föreningslivet i kommunen men vi hoppas också 
att vi kan öka dialogen och förhoppningsvis vara ett 
forum för att sprida goda exempel, stora som små! 
Tipsa oss gärna om nyheter och nya satsningar.

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

www.skinnskatteberg.se 
www.upplevskinnskatteberg.se

Nyhetsbrev! 
Från och med nu i november kommer  
nyhetsbrevet att dyka upp i er inkorg en 
gång i månaden. Just nu kommer det att 
skickas ut till den kontakt e-post som ni 
angett, men om ni är fler i föreningen som 
vill få det direkt är det bara att ni hör av er 
så lägger vi till er adress i sändlistan! 
Nytt nyhetsbrev kommer i mitten av varje 
månad utom i juli då vi tar sommaruppehåll. 

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

över alternativa sätt att ändå fortsätta vår  
dialog och fortsätta informera. Det här ny-
hetsbrevet blir en del i att ge er en regelbun-
den information om vad som är på gång. 

Ett annat alternativ som vi också funderar 
på är att göra kortare videosnuttar där vi kan 
presentera det vi tänkt ta upp på förenings-
dialogen. På det sättet skulle alla i en  
förening kunna få möjlighet att ta del av 
samma information, på en tid och plats som 
passar bäst för varje enskild person. 

Hör gärna av er till oss vad ni tänker om 
möjligheten till små filmklipp. Vi vill också 
gärna veta vad ni önskar för teman och 
fokus på kommande dialoger!  
Skicka era tankar till veronica.dahlberg@
skinnskatteberg.se
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Digitala Tips!  
Digital delaktighet, vad är det? 

Jag heter Evelina och jobbar som IT- 
bibliotekarie på Skinnskattebergs bibliotek 
och mitt huvudsakliga uppdrag är att öka 
den digitala delaktigheten. Det har väl inte 
undgått någon att samhället har förändrats 
en hel del. Vi har gått från papper och pen-
na till dator och surfplatta på förhåll- 
andevis kort tid, och den här förändring-
en har gjort att vi på bibliotek runt om i 
landet, och såklart även här i Skinnskatte-
berg, får många frågor som rör ny teknik, 
e-tjänster och informationssök på nätet. Så 
nu är jag nyfiken på hur ni märkt av den 
förändringen i föreningslivet - vilka frågor 
har ni? Känner ni att ni har de kunskaper 
som krävs för att vara delaktiga i det nya 
digitala samhället?

Jag hoppas att min medverkan i nyhets- 
breven framöver ska kunna räta ut  
eventuella frågetecken genom att komma 
med råd och tips inom det digitala området. 

Föreningsbidrag 2021
Nu är vi inne på årets sista månader. Tiden 
går fort och ni föreningar har säkert fullt 
upp med att planera inför nästa år. Mycket 
är ovisst i och med att vi inte vet hur  
Corona-situationen kommer att bli under 
2021. Trots detta måste blicken vara riktad 
framåt!

Jag vill redan nu skicka ut en påminnelse 
om Föreningsbidragets sista ansökningsdag 
som varje år ligger 31 januari. För mig är 
det spännande att läsa vad föreningslivet i 
Skinnskattebergs kommun planerar och vill 
göra! Jag hoppas på lika intressant läsning 
i början på nästa år som det varit sedan jag 
började arbeta här för drygt två år sedan. 
Inför ansökningen är det viktigt att ni tänker 
på att ni har alla bilagor klara att skickas in 
samtidigt som ansökan. Verksamhets- och 
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Hjälp oss bli bättre 
För att vi ska kunna finnas till för er 
behöver ni också finnas till för oss. 
Vad vill ni se i det här nyhetsbrevet? 
Vilka utmaningar har ni föreningar 
som ni skulle vilja ha extra  
information kring eller mer stöd för? 

Alla åsikter är av värde. Högt och 
lågt. Skicka era förbättringsförslag 
via mail till Veronica eller ring för 
att ta en mer djupgående diskussion!

Hur har Covid-19  
påverkat er?  
Att pågående pandemi har stor påver-
kan på samhället och på oss enskilda 
individer är vi nog alla överens om. 
Restriktioner, sjukdom, karantän, oro 
och ändrad livsstil har blivit en del av 
vår nya vardag. Men hur har Corona- 
viruset påverkat just er förening?  
I maj fick ni ett mail där ni ombads 
återkomma med reflektioner kring hur 
pandemin påverkat er. Nu vill vi återi-
gen få höra hur situationen är för er. Vi 
vill veta vilken effekt denna speciella 
tid har på kommunens föreningsliv. 
Skriv gärna ihop en kort summering 
av ert nuläge och tankar om framtiden 
utifrån den rådande Coronasituationen 
och skicka till Veronica Dahlberg. 

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

ekonomisk berättelse för 2020, verksam-
hetsplanering och budgetplanering för 2021 
och årsmötesprotokoll från 2020 MÅSTE 
vara med. Utan ordentlig verksamhets- och 
budgetplan kan vi inte hantera er ansökan. 
Så fila på ansökan och förbered alla bilagor 
inför 31 januari 2021!



Friluftsliv 
I en tid då vi uppmanas att undvika 
folksamlingar, trängsel och onödiga  
fysiska möten är det fint att ha så  
mycket vacker natur omkring sig. 

Under året har vi på kommunen arbetat 
mycket med att förbättra, nyanlägga 
och tillgängliggöra leder av olika slag. 
Ett av våra fokusområden har varit 
Ormdalsslingan - en ca 6 km lång 
rundslinga med start i Nedre Borgfors. 
Här bjuds vandraren på en omväxlande, 
lärorik och trollsk upplevelse. 
Runt Skärsjön är arbetet i full gång med 
att preparera och märka upp en vacker 

Gabriel Andersson 
Ordförande

gabbe_and@yahoo.se

Sara, Sofie, Martina och Mari
Grundarna

uttersbergshastvanner@gmail.com
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Knäppmora AIK 
Startad 1982 är Knäppmora AIK en av världens äldsta innebandy-
klubbar. Vi har tre inriktningar. Innebandy är självklart grunden. 
Tillsammans för Gemenskap jobbar för en meningsfull fritid och 
Knäppmora Sports Academy är en satsning för barn i åldern 10-13. 
Klubben är just nu i en utvecklingsfas med ”Fokus framåt -  
Knäppmora AIK nu och om 5 år”. Vi vill arbeta för att bidra till en 
positiv utveckling av föreningslivet i Skinnskattebergs kommun. 

Om du vill hjälpa till att skapa en bra föreningsfritid i vår kommun 
är du varmt välkommen att kontakta oss så att vi kan göra detta 
tillsammans!

Uttersbergs hästvänner 
Vi är fyra drivna tjejer som startade Uttersbergs hästvänner i år. 

Vår tanke är att skapa en gemenskap för oss alla som älskar hästar. 
Vi vill att det ska komma olika tränare till vårt fina ridhus. Just nu 
har vi dressyr- och hoppträningar. Vi vill gärna att våra medlemmar 
lämnar in önskemål om tränare och aktiviteter. Till våren har vi 
bland annat tänkt anordna långritt och föreläsningar. 
Man kan också köpa ridhuskort hos oss för inomhusträning. 

Vill ni veta mer? Leta på oss på Facebook!

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. Här kommer några korta ord från två av kommunens föreningar.  
 
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. 

och lagom utmanande mountainbikeled. 
Redan nu går det att följa märkningen 
i skogen även om det fortfarande finns 
lite att göra innan leden är helt klar. 
Dessa är två exempel på det stora och 
växande utbud av naturupplevelser som 
vi har i kommunen. 

Nu finns vi också på naturkartan.se och 
på Naturkartans app! Under vintern,  
våren och sommaren kommer vi att  
fylla på fler och fler spännande leder 
och utflyktsmål. Leta gärna på oss där 
under Skinnskattebergs kommun.


