
Planering pågår
Möten med föreningslivet är verkligen en av de 
stora höjdpunkterna i mitt arbete. Att träffa er 
som på olika sätt är verksamma i föreningslivet 
är så inspirerande och givande. Kultur, i alla dess 
former, har förmågan att lyfta människan från det 
som känns svårt, vardagligt och tungt. Ni som är 
aktiva i föreningarna är så betydelsefulla för att 
kommunen ska vara just en attraktiv kommun att 
bo och leva i. 
Just nu planeras det mycket inom föreningslivet 
- Ekomuseum Bergslagen med alla intressanta 
platser att besöka ligger i startgroparna inför 
sommarens besökare. Vi såg redan förra året att 
antalet besökare ökade rejält och tillströmningen 
väntas inte minska, tvärtom, våra historiska 
platser lockar besökare inte enbart från 
kommunen utan också långväga gäster.  Även ett 
Kulturliv för alla (EKFA) med inriktningarna 

Inte heller den här sommaren kommer bli 
som vi varit vana vid före Corona. Men trots 
att vi uppmanas att inte resa i onödan eller 
träffas i allt för stora grupper finns ändå 
mycket att se och uppleva på nära håll. Ett 
bra exempel på detta är Järnruttenveckan.  

En del av er föreningar är aktiva under 
Järnruttenveckan som arrangeras av 
Ekomuseum Bergslagen. De aktiviteteter 
och arrangemang som anordnas, och de 

Föreningsliv
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Musik och Teater planerar för fullt och står 
beredda om det är möjligt att öppna upp igen. 
Här finns planer för både konserter och teater så 
fort det går att samlas igen. 
Vi inom sektor Kultur och fritid vill på alla möj-
liga sätt kroka arm med er alla för att 
tillsammans, med våra olika kompetenser, 
utveckla bygden och skapa meningsfulla 
aktiviteter och möten. En rejäl utmaning som vi 
har är att få barn och ungdomar att sporta och 
idrotta mer. Skinnskattebergs kommun är en 
idrottssvag kommun i en jämförelse med många 
andra kommunen och detta vill vi självklart 
komma tillrätta med. Vi behöver på alla sätt vara 
kreativa, nytänkande och långsiktiga i hur vi 
kan öka idrottandet och erbjuda olika typer av 
möjlighet till rörelse i kommunen.  
Vi har mycket på gång och mycket framför oss!  

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

www.skinnskatteberg.se 
www.upplevskinnskatteberg.se

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

besöksmål som är öppna, under vecka 27, 
och som på olika sätt har anknytning till 
Bergslagens rika historia kan marknadsföra 
sig genom Ekomuseums program 
#järnrutten. Glöm inte bort att anmäla era 
programpunkter så att de kommer med. 

Om ni känner att er förening har aktiviteter 
som skulle kunna passa in här och vill veta 
mer, så är ni välkomna att kontakta Veronica 
Dahlberg för att få mer information. 
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Birgitta har ordet...

Det händer i Bergslagen

Redan nu kommer här en påminnelse om 
att lämna in ansökan om aktivitetsbidrag i 
augusti. Ansökan gäller perioden 1 januari - 
30 juni 2021. 
Kom ihåg att alla föreningar som har en 
regelbunden barn- och ungdomsverksamhet 
kan söka detta bidrag! Läs mer om vad som 
gäller på vår hemsida. 

Sök kommunalt aktivitetsbidrag 
senast 15 augusti 2021



Digitala Tips! 

När jag var på en konferens för ett tag 
sedan om digital biblioteksverksamhet 
tipsade man om appen Storyspot. Appen 
innehåller en karta med punkter där varje 
punkt är en ljudfil med en historia eller ett 
tips. Historierna är inspelade av både proffs 
och amatörer och det kan vara alltifrån 
spökhistorier och historiska fakta till tips 
på bra löprundor eller sevärdheter.  

En del av biblioteksuppdraget handlar 
om att förmedla historier men också att 
uppmuntra människor till att skapa egna 
historier. Historier berättar saker om oss, 
vilka vi är och var vi kommer ifrån. Det 
som gör historier extra intressanta är att de 
inte behöver vara sanna för att vara bra och 
de kan ge liv åt en plats eller ett föremål 
som vid en första anblick kan verka 
intetsägande. 

Skinnskatteberg är än så länge en vit fläck 
på Storyspot-kartan. Men det kan vi ändra 
på! Jag är övertygad om att ni i förenings-
livet sitter på en massa historier, smultron-
ställen och tips som kan vara av intresse för 
andra. Det vore roligt om ni ville berätta 
era historier och dela med er av dem via 
appen Storyspot.  

Vi närmar oss sommar
Så var maj här och sommaren närmar sig 
med stormsteg. Vi på kommunen, ofta 
tillsammans med er föreningar, arbetar på 
för fullt för att badplatserna ska vara fina, att 
kommunens spännande besöksmål ska vara 
välkomnande och informativa och att det 
ska finnas gott om möjligheter för den som 
vill ut i skog och natur. 

Ett exempel på en friluftsinsats som vi gjort 
är Ormdalsslingan vid Nedre Borgfors. 
Den har fått nya broar, spänger och trappor, 
fått tydligare märkning så det ska vara lätt 
att hitta och snart kommer även en stor 
informationsskylt på plats vid parkeringen. I 
samband med återinvigningen sista helgen i 
maj kommer det också bli en digital 
tipsrunda runt slingan!
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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

Jag vill också passa på att berätta att en stor, 
fin och informativ vikkarta över 
Skinnskattebergs kommun snart är färdig 
från tryck. Här finns information om allt 
från cykelleder till sommarkaféer och 
historiska besöksmål. 



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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Gabriel har ordet! - Vi är på gång!

Hejsan! Mitt namn är Gabriel Andersson och är ny 
verksamhetsledare för Allaktivitetshuset Sture. 
Jag har under många år jobbat med människor inom föreningslivet, 
projekt, skola och även på Allaktivitetshuset Sture. 

I ungdomens dagar var Allaktivitetshuset Sture mitt andra hem, jag 
repade med bandet, skapade konserter, umgicks med kompisar och 
formades till en ganska dålig basist med schysst gung på scenen 
(jag kunde inte spela något instrument vid tillfället så kompisarna 
sa åt mig att bas är enklast, jag lyssnade) men tillsammans vågade 
vi, vi spelade och hade roligt. 

Nu ser jag fram emot att vara en del av teamet som utvecklar det 
nya Allaktivitetshuset Sture som har inriktning mot alla åldrar med 
stort samarbete mot föreningslivet, företag, personer och organisa-
tioner. Tillsammans kommer vi göra verksamhet, vi är på gång, vi 
är laddade!  

Kontakta mig om du har funderingar kring Allaktivitetshuset 
Stures verksamhet. 
Ha en bra sommar! 

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?  
Passa på att dela med er av det just ni gör! 
Vad är på gång just nu? Vad önskar ni av framtiden? Vill ni efterlysa samarbeten med andra föreningar? 
Hör av er till Veronica Dahlberg om ni vill få chansen att synas i det här nyhetsbrevet. En kort text med en bild till är allt som behövs för att 
ni ska kunna vara inspirerande och/eller söka inspiration. 

- 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. 

Läs mer om vad som gäller i just 
Skinnskattebergs kommun på 
www.skinnskatteberg.se

Gabriel Andersson
Verksamhetsledare Allaktivitetshuset Sture 

0222-51 56 47
gabriel.andersson@skinnskatteberg.se


