
Vill du vara med och ta fram en ny kulturplan 
för Region Västmanland?
Kulturplanen är Region Västmanlands program 
för hur regionen tillsammans med olika  
samarbetspartners ska utveckla kulturområdet 
2023 – 2026. Planen pekar ut övergripande stra-
tegier och utvecklingsområden.  
Kultursamverkansmodellen är en nationell 
reform som ger regionerna ett större inflytande 
över den statligt finansierade regionala kulturen. 
Modellen bygger på dialog och samspel mellan 
den nationella, regionala och lokala nivån. En 
förutsättning för modellen är att regionerna tar 
fram regionala kulturplaner. Kulturplanen ska 
arbetas fram i dialog med länets kommuner, 
kulturverksamheter, civila samhället,  

I år har sektor Kultur och fritid påbörjat ett 
arbete där vi ser över underhållsbehovet 
och vad som behöver åtgärdas och rustas på 
Masbo IP för att det ska vara så  
ändamålsenligt som möjligt och inspirera till 
en hälsosam livsstil. 
För att lyckas med uppdraget så har vi pratat 
med föreningar och parter som vi vet är 
aktiva på området för att höra efter vilka 

Föreningsliv

Kulturriket i Bergslagen

professionella kulturskapare och övriga delar av 
kulturlivet. Invånarnas tankar och idéer är viktiga 
för kulturens utveckling i Västmanland. Ett vitalt 
kulturliv kräver samverkan. Som ett led i  
samverkan kommer det att genomföras 11  
digitala temadialogmöten där alla kan vara med 
och lyssna och påverka. Träffarna kommer att 
ske digitalt på kvällstid kl 18.00-19.15 och  
genomföras under perioden mars till april 2021. 
Teman som kommer att beröras är musik, dans 
och cirkus, arkiv, film, teater, bibliotek,  
folkbildning, bild och form, hemslöjd, kulturarv 
och läsning och litteratur. Vill du delta, gå i så 
fall in och anmäl dig på:  
www.regionvastmanland.se/kulturplan2023. 
   

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

www.skinnskatteberg.se 
www.upplevskinnskatteberg.se

Idrottsföreningar kan söka bidrag
Intressant för alla idrottsföreningar kan vara 
att hålla koll på det SISU erbjuder. Aktuellt 
just nu är bland annat en informationsträff 
för de som vill söka pengar för att anordna 
kostnasfria sommaraktiviteter för barn och 
unga - Summer 21. 
Informationsträffen genomförs digitalt vid 
två tillfällen, 23 och 24 mars. 
Gå in på: rfsisu.se/vastmanland  och sök på 
Summer 21 för mer information.

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

behov och synpunkter som finns vad gäller 
Masbo IP.  
I skrivande stund håller vi på att  
sammanställa de inkomna synpunkterna. 
Varmt tack till er alla som kommit med  
inspel. Känner du som läser detta att du  
också har åsikter kring Masbo IP?  
Tveka inte att höra av dig till mig Birgitta 
Lövestedt.  
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Birgitta har ordet...

Masbo IP i Skinnskatteberg



Digitala Tips! 
Tip för tipsrunda?

Det har varit en utmaning för biblioteket 
att skapa aktivitet och engagera människor 
i dessa tider när vi inte får samlas, och det 
antar jag har varit en utmaning i  
föreningslivet också?  

Vi har fått gnugga våra geniknölar lite extra 
för att komma på aktiviteter som helst kan 
göras utomhus, ge människor ny kunskap 
och förhoppningsvis är roliga på en och 
samma gång.  

I skrivande stund, den 8 mars, är det den 
internationella kvinnodagen. För att  
uppmärksamma dagen har vi på biblioteket 
valt att göra en digital tipsrunda på temat 
”kvinnor”. 

Jag skulle vilja tipsa om att det finns fina 
appar till iOS och Android som är enkla att 
använda för att skapa digitala tipsrundor. 
Det kan vara ett sätt att, internt i er  
förening, ha en digital trivselkväll. Det 
skulle också kunna vara användbart för att 
locka nya människor att upptäcka er  
förening och för att få veta mer om ert 
arbete och historia. 

Om ni är nyfikna på hur en digital  
tipsrunda fungerar är ni välkomna till 
biblioteket under mars månad för att pröva 
vår runda.     

Vår i luften
Mars är här och trots en del snö ser det nu ut 
som att våren har hittat hit på allvar. Härligt!

Våren är en tid på året då många städar, 
putsar fönster och gör fint hemma. Varför 
inte också passa på att se över den  
information som er förening delat med oss? 
På kommunens hemsida hittar ni  
föreningsregistret. Där finns de uppgifter vi 
fått från er. Att kontaktuppgifterna stämmer 
är väldigt viktigt när nyfikna går in på sidan 
för att få veta mer om vilka föreningar som 
finns i området. Gå gärna in och titta så att 
allt stämmer. 

Samma gäller om ni ändrat något i er  
styrelse, bytt ordförande eller har ny  
e-postadress eller telefonnummer. 
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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

På vår hemsida hittar ni en blankett ni kan 
fylla i och skicka till mig så fort ni gjort 
någon ändring. Den hittar ni på: 
https://www.skinnskatteberg.se/app/upl 
ads/2019/09/foreningsuppgifter-nya-2019.
pdf



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. 
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Skinnskattebergs föreningar på nätet 
Att hitta rätt information är inte alltid lätt. Därför kommer här några 
korta tips och även lite intressant fakta. 

För att hitta blanketter för bidragsansökningar, information om hur 
vi som kommun kan ge stöd till er förening, lista över  
föreningsregistret och alla tidigare utgåvor av nyhetsbrevet går ni in 
på sidan ni ser här till vänster.  
https://www.skinnskatteberg.se/gora-och-uppleva/foreningar/nyhets 
brev-foreningsliv/

I kommunens föreningsregister finns över 90 föreningar!  
Över hälften är registrerade i vår kommun. De andra är föreningar 
som har verksamhet som sträcker sig över kommungränserna.  
Föreningarna är aktiva inom allt från idrott till teater, fiske,  
friluftsliv och textilarbetet. 

En fråga till er föreningar - Skulle ni vilja ha en kort presentation 
av er verksamhet på hemsidan? En del av er har en verksamhet som 
spänner över flera olika slags aktiviteter, och med några korta ord 
kan ni göra det lättare för eventuella nya medlemmar att hitta just 
er! Hör gärna av er till Veronica Dahlberg om ni skulle vilja lägga 
till en kort beskrivning av vad ni gör. 

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. 


