
Birgitta har ordet... 
Föreningslivet under hård press 
Föreningslivet i Skinnskattebergs kommun är satt 
under hård press på grund av pandemin.  
I skrivande stund har riksdagen fattat beslut om 
den nya så kallade Pandemilagen. Fortfarande 
gäller rekommendation att viss verksamhet bör 
vara stängd och att man måste begränsa antalet 
deltagare till åtta personer. Här betonas per-
sonligt ansvar för att skydda både sig själv och 
andra. Årsmöten, föreningsstämmor och andra 
föreningsmöten ska skjutas på eller genomföras 
digitalt. Oavsett om vi önskar det eller inte så har 
den senaste tiden tvingat många av oss att  
anamma ny teknik och nya sätt att mötas på. 

Sök Föreningsbidrag! 
 
Med risk för upprepningar kommer här 
ännu en påminnelse om möjligheten för 
föreningar att söka bidrag från kommunen. 

Föreningsbidrag kan sökas av alla de  
föreningar som är registrerade hos Skinn-
skattebergs kommun. Rätt ansöknings- 
blanketter hittar ni på vår hemsida. Läs noga 
igenom all information så att ni får med de 
uppgifter vi behöver för att kunna hantera er 
ansökan. Se också till att alla bilagor följer 
med. För att vi ska kunna fördela pengar 
till alla som söker behöver vi veta vad ni 
vill använda pengarna till. Vilka aktiviteter 
planerar ni? Vilken målgrupp vänder ni er 
till? Har ni något speciellt syfte med era 
aktiviteter?  

Föreningsliv

Kulturriket i Bergslagen

Jag ska inte sticka under stolen med att jag var lite 
tveksam till att genomföra Teams-möten med fören-
ingarna inom ”Ett Kulturliv för alla” men jag måste 
säga att det gick bättre än förväntat. Vi lär oss alla 
och viktigast av allt är ju att hålla igång dialogen, 
samtalet och planeringen framåt! 
För att sprida information och öka dialogen kring 
just föreningslivet så har vi startat detta nyhetsbrev 
som skickas ut en gång i månaden. Vår ambition är 
att lyfta information som kan vara matnyttig för dig 
som på något sätt är intresserad av föreningslivet i 
kommunen och även öka dialogen samt förhopp-
ningsvis vara ett forum för att sprida goda exempel, 
stora som små! 

Var rädda om varandra!

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

www.skinnskatteberg.se 
www.upplevskinnskatteberg.se

Sök Föreningsbidrag 
senast 31 januari 2021

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

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

Vi vill också veta hur det gick för er under 
det år som passerat. Kunde ni genomföra 
era planer? Om inte är det bra för oss att 
veta varför och om ni gjorde något annat  
istället. Det allra viktigaste är att komma 
ihåg att sista ansökningsdag är den 31 
januari!  
De föreningar som har regelbundna träffar 
och aktiviteter för barn och unga kan också 
söka Aktivitetsbidrag. Detta gör man två 
gånger per år, 15 februari för tiden juli till 
december och 15 augusti för tiden januari 
till juni. Er förening behöver inte ha en 
idrottsinriktad verksamhet för att söka detta 
bidrag. Men vi vill se era närvarokort och 
få specificerat hur många deltagare som var 
med på varje träff, och även vilken ålder 
deltagarna hade. 

Välkomna med era ansökningar!

Skinnskattebergs kommun
Januari 2021Nr 1



Digitala Tips!  
Länets evenemangskalender 

Jag hoppas att inte detta elände till pandemi 
stoppat era planer för det nya året, men de 
ser säkert lite annorlunda ut. Nytt år brukar 
innebära både nya och återkommande 
aktiviteter för de flesta föreningar. Därför 
vill jag tipsa om kommunens evenemangs-
kalender som ni hittar på  
www.skinnskatteberg.se. De evenemang 
som läggs upp där är synliga i hela länet 
via www.vastmanland.se,  
upplevskinnskatteberg.se och  
bibliotekivastmanland.se 

Om ni har evenemang där även personer 
utanför föreningen får delta, vill jag upp-
mana er att tipsa kommunen om dessa. Det 
är ett sätt att nå dem som inte följer er på 
Facebook eller tar del av era utskick. For-
muläret som ni fyller i hittar ni längst ner 
på kommunens förstasida. Där klickar ni på 
”Lämna tips” och fyller i alla uppgifter.  

Jag är en av dem som granskar alla inkom-
mande evenemang så jag ser fram emot att 
ta del av era planerade aktiviteter! 

Nytt år, nya möjligheter
Tänk att vi redan är inne på ett nytt år! 
Med Covidåret 2020 bakom oss tror jag inte 
jag är ensam om att önska att 2021 kan få 
föra med sig mer frihet och större möjlig-
heter till att träffas och tillsammans uppleva 
arrangemang och aktiviteter. Efter snart ett 
år av restriktioner skulle det vara härligt att 
återigen kunna gå på konserter, marknader, 
besöka museum, sporta tillsammans, vara 
med på guidade visningar, träffa nära och 
kära som vanligt och allt annat som vi satt 
på väntelistan under denna osäkra tid. 

Snart är det dags för mig att börja ta emot 
era föreningsbidragsansökningar, och med 
dem få läsa om alla spännande aktiviteter 
som ni planerar för året. Jag hoppas att ni 
haft möjlighet att på något sätt genomföra 
en planering via digitala hjälpmedel, eller 

Kulturriket i Bergslagen

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? 

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

kanske utomhus. Jag hoppas också att ni 
trots osäkerheten i hur det här året kommer 
se ut ändå vågat blicka framåt och tänka att 
det kommer en tid då vi kan börja agera mer 
som vanligt igen. 

Med hopp om framtiden önskar jag er en 
god fortsättning på det nya året!



Vinternöjen? 
Januari 2021 startade grå och trist men 
under de senaste dagarna har snön fallit 
tätt och hoppet väcks att kanske den här 
säsongen kommer bjuda på möjligheten 
till skidåkning och skoj i pulkabacken. 

På flera håll i kommunen kan man hitta  
skidspår så snart det kommit nog  
mycket snö. På en del platser är det 
kommunen som preparerar spåren, på 
andra platser är det entusiastiska fören-
ingar eller entreprenörer. Oavsett vem 
som gjort dem kan vi nog hålla med om 
att i vår kommun är skidspåren en del 
av en vacker naturupplevelse. 

Styrelsen 
MK-Hyttan

kallfallsliften@gmail.com
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Så snart det finns nog mycket snö öppnar backen för besökare. 
Om du är intresserad av att åka och vill få koll på när liften är 
öppen så finns all information på Källfallsliftens sida på  
Facebook och på telefonsvarare 070-651 85 38. 

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. 

Skidspår prepareras vid elljusspåren 
Borntorpet (Skinnskatteberg), Hardalen 
(Riddarhyttan) och i Färna. Spår finns 
också ofta vid Hedvallen, i anslutning 
till slalombacken i Skila och på ängen 
mellan Skogsmästarskolan och sjön. 
Förutom dessa finns också fler spår ju 
mer snö som kommer. 

På internetsidan www.skidspar.se kan 
vi alla hjälpas åt att tipsa om bra skid-
spår och tipsa andra om hur skidspåren 
ser ut just idag. På det sättet bidrar vi 
tillsammans till att informera om var 
de bästa, vackraste, roligaste och mest 
skidvänliga spåren i kommunen finns!

MK-Hyttan 
Motionsklubben Hyttan driver Källfallsliften som ligger i Skila, 
Riddarhyttan. Föreningen bildades för 40 år sedan, i december 
1980.

Här finns två preparerade nedfarter och en släplift. 
Föreningen kör även upp ett populärt längdskidspår. 

Barnen har sitt paradis här med pulkaåkning och barnvänlig miljö. 
Vid grillplatsen och i värmestugan äter man den medhavda  
matsäcken. 

MK-Hyttan är en helt ideell förening. Anläggningen sköts och 
bemannas med frivilliga krafter. 

MK-Hyttans skidanläggning är centrum inom Skilå friluftsområde 
där besökaren, förutom skidåkning, erbjuds vandring, skridsko-
åkning och historiska miljöer. Denna historiska plats är vackert 
belägen intill Skildammen.  Sjön var förr en flottningsled. Hyttan 
från 1600-talet finns där som  ruin.


