
Birgitta har ordet... 
Masbo idrottsplats i Skinnskatteberg
Just nu har snötäcket lagts sig över kommunen 
vilket lockar till härliga skidturer och  
skridskoåkning. Men det lär inte dröja alltför 
många månader innan det är barmark och också 
andra utomhusaktiviteter lockar. 
En plats som lämpar sig väl för många olika 
idrottsaktiviteter är Masbo idrottsplats. I år 
kommer sektor Kultur och fritid att påbörja ett 
arbete där vi ser över underhållsbehovet och vad 
som behöver åtgärdas och rustas på området för 
att det ska vara så ändamålsenligt som möjligt 
och inspirera till en hälsosam livsstil. För att 

Vad händer med  
bidragsansökningarna
Föreningsbidrag
Just nu håller vi på att gå igenom ansök-
ningar från de 33 föreningar som sökt för-
eningsstöd i år. Det är mycket att läsa, och 
många siffror att sätta sig in i. Helst av allt 
skulle vi vilja ha en stor påse med pengar 
att ösa ur för att kunna uppmuntra all den 
kreativitet och det engagemang ni har. 
Trots att vi inte har möjlighet att ge er alla 
de ni söker så hoppas vi att ni har förståelse 
för att vi fördelar de pengar som finns på 
bästa möjliga sätt. Ni är många som vill 
göra mycket. Något som är väldigt  
positivt! 
All den ideella kraft som ni har ger så 
mycket till alla de som får möjlighet att 
ta del av er verksamhet. Ni är alla därför 

Föreningsliv
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lyckas med uppdraget så välkomnar vi synpunkter 
från föreningslivet och allmänheten. Vi kommer 
att kontakta de föreningar och parter som vi vet är 
aktiva på området för att höra efter vilka behov och 
synpunkter som finns vad gäller Masbo IP. Jag  
gissar att allt som önskas göra inte kommer att 
rymmas i årets budget men vi vill få en uppfattning 
om vad som är viktigt för er och vad vi skulle kunna 
satsa på framåt. 
Frågor som vi söker svar på är: Hur nyttjas Masbo 
IP idag? Vilka förbättringsbehov ser ni utifrån er 
verksamhet? Är det någon del som borde tillföras till 
Masbo IP? Är det någon del som borde tas bort då 
den inte används längre? Om du som läser detta har 
inspel och åsikter kring detta så tveka inte att höra 
av dig till mig.

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

www.skinnskatteberg.se 
www.upplevskinnskatteberg.se

Sista minuten!
Sök Aktivitetsbidrag 
för juli-december  
senast 15 februari 2021
Mer information på  
www.skinnskatteberg.se/gora-och-uppleva/
foreningar/foreningsbidrag

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

väldigt betydelsefulla i vår kommun och vi 
hoppas att ni kommer fortsätta tänka,  
planera och utveckla er verksamhet under 
många år framöver!

Aktivitetsbidrag
Måndag den 15 februari var sista dagen att 
söka Aktivitetsbidrag. 
Alla ni som bedriver en verksamhet där ni 
har gruppträffar eller gruppträningar med 
barn eller ungdomar hade möjlighet att söka 
stöd för de träffar ni hållit i under perioden  
juli - december 2020. 
Nästa ansökningsperiod är 15 augusti för 
perioden januari - juni 2021. 
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Digitala Tips! 
Om att lyssna och lära tillsammans
En bokcirkel vet nog alla vad det är, men 
en poddcirkel det har ni aldrig hört talas 
om. Hur vet jag det? Jo, för att det precis 
är uppfunnet! På biblioteket planerar vi 
att starta en grupp för alla som älskar att 
lyssna på podcasts. 

En podcast kan bäst beskrivas som ett slags 
koncentrerat radioprogram där varje podd 
behandlar olika teman. 

Själv är jag en riktig podcastälskare.  
Genom poddarna har jag lärt mig massor 
av nya saker, jag har skrattat och gråtit och 
de har hållit mig sällskap under  
föräldraledigheter och semestrar. Det enda 
jag har saknat är någon att diskutera dessa 
nyförvärvade kunskaper och tankar med. 

Ni som är föreningsaktiva har ju redan 
en färdig diskussionsgrupp och det finns, 
passande nog, en podcast som heter  
”Föreningspodden”. I den kommer ni att få 
höra om eldsjälar, föreningar som gått sina 
egna vägar och hur föreningsliv och  
folkhälsa hänger ihop. Kort och gott –  
finfina uppslag till ämnen som kan vara  
närande för er förening att diskutera  
tillsammans. 

Jag och mina kollegor på biblioteket tror 
att människan blir klok av att söka  
kunskap, men ännu klokare av att lyssna 
och lära tillsammans. Hoppas att ni tar 
tillvara på den möjligheten i er förening!     

Det händer mycket nu
Det är mycket på mitt bord just nu. Både 
på kommunkontoret, och på det bord jag 
använder när jag arbetar hemma. Alla får vi 
göra vårt för att minska smittspridningen, 
och då innebär det just nu att jag har en stor 
hög med spännande föreningsbidragsan-
sökningar från er på mitt hemmakontor (läs 
köksbord). I dessa digitala tider har jag som 
många andra fått anpassa mig till att arbeta 
på nya sätt. Digitala möten på olika plattfor-
mar, videosamtal med kollegerna istället för 
fikaraster, att hålla allt mer på skärmen  
istället för i pappersform, ta del av utbild-
ningar via dator istället för på konferens och 
jag har lärt mig att det är fullt möjligt att 
gå på möten i pyjamasbyxor bara håret är 
borstat. 
Vardagen har förändrats, och det märker 
jag i bidragsansökningarna också. Det finns 
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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

mycket ovisshet kring planering och vad 
som kommer kunna gå att genomföra. Trots 
att det är ett osäkert läge kan jag ändå se 
att många av er vågar planera. Att ni hittar 
nya sätt att göra saker på för att ändå kunna 
planera roliga aktiviteter. Det tycker jag är 
roligt och väldigt hoppingivande!



Träning under  
Coronarestiktioner 

Sporthall och Gymnastiksal
Denna pendemi ändrar mycket av de 
vanor vi har och skulle vilja ha. Så även 
när det kommer till träning. 
De nya restriktioner vi fått från reger-
ingen innebär att vi inte ska träffas i 
grupper större än 8 personer. 

Sporthallen och gymnastiksalen är bara 
öppna för träning för barn och ungdo-
mar. Från och med den här veckan är 
det även möjligt för gymnasieungdomar 

Kajsa Wejryd
Ordförande

Skinnskattebergs Kammarmusikförening
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Skinnskattebergs kammarmusikförening 
Kammarmusik är tänkt att spelas i det lilla rummet i ett litet format. 
Inga mikrofoner, högtalare eller förstärkare, endast den akustiska 
musiken. Sådan musik kan vi få njuta av på Kulturhuset Korpen, när 
Skinnskattebergs kammarmusikförening arrangerar sina konserter. 
Det kan vara allt från musik från 1400-talet till de kända gamla 
mästarna och alldeles nyskriven musik

Kammarmusikföreningen är en del av kommunens rika kulturliv. Vi 
har funnits i nästan 50 år och arrangerar cirka sex konserter varje år. 
Vår verksamhet är känd över landet som en aktiv förening i en liten 
kommun med ett förstklassigt program. 

Vi hoppas kunna sätta igång vår verksamhet igen den 20 mars, 
då det blir ett program ”med” och kring Clara Schumann. I april 
kommer hovsångerskan Elin Rombo med Peter Friis-Johansson på 
piano och i sommar hoppas vi på en stor konsert i Karmansbo med 
Bergslagens Kammarsymfoniker.

Förutom biljettintäkterna får vi stöd av kommunen, Systemair, 
Statens Kulturråd och Västmanlandsmusiken. Utöver detta kommer 
lokala ideella insatser till. 

Varmt välkomna till våra konserter! 

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 en 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. 

att träna i inomhuslokalerna. Däremot 
tillåts inga matcher. 

Håll er uppdaterade på det senaste vad 
gäller restriktioner i kommunen och 
landet genom att gå in på  
www.skinnskatteberg.se eller  
www.folkhalsomyndigheten.se för mer 
information. 

Tillsammans hjälper vi till att bromsa 
smittspridningen. 


