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Skinnskattebergs kommun  
på Facebook

Kulturriket i Bergslagen

På Skinnskattebergs kommuns hemsida  
hittar du uppdaterad information om  

Covid-19, Coronaviruset och information från  
Skinnskattebergs kommun.  

 
Besök  

www.skinnskatteberg.se  
för mer information! 

COVID-19

Hyvää Joulua ja Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta VuottaOnnellista Uutta Vuotta

God jul och  God jul och  
Gott nytt årGott nytt år
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Öppettider 
kommunhuset 
Måndag-Torsdag
Maanantai-Torstai
kl. 08:00-12:00, 13:00-16:00
klo. 08:00-12:00, 13:00-16:00 
Fredag
Perjantai
kl. 08:00-12:00
klo. 08:00-12:00 
 
Lunchstängt: 12:00-13:00
Lounas: 12:00-13:00 

Postadress
Postiosoite
Skinnskattebergs kommun 
Box 101 
739 22 Skinnskatteberg 
Besöksadress 
Käyntiosoite 
Kyrkvägen 7

Växel/Vaihde 0222 - 51 55 00 
Fax/Faksi 0222 - 100 95
 
Övrig tid är du välkommen vid tidsbokning med 
respektive personal. Vid frågor kontakta 
kommunens växel på 0222 - 51 55 00. 
 
Muina aikoina olette tervetulleita ajanvarauksella 
vastavien henkilökunnan kanssa. Jos on kysyttävää, 
ota yhteyttä Skinnskattebergin kunnan  
vaihteeseen 0222 - 51 55 00.

Exempel annonspriser exkl. moms  
Annonspriser från 1 januari 2018

  Företag Föreningar 
Halvsida            2160:- 720:-  
Kvartssida         1140:- 420:-  
1/8-dels sida  720:-  300:- 

Format (höjd x bredd) 
Helsida: 233x165  Halvsida, stående: 233x80    
Halvsida, liggande: 113x165  Kvartssida: 113x80

Nya företag och föreningar får en annons (storlek beroende på  
utrymme) gratis i samband med starten.

Nästa manusstopp - den 8 november 
Nästa utdelningsdag - den 1 december

0222:ans redaktion: 
Malin Friback, redaktör och kommunikatör 
 
Adress:  0222:an, Box 101 
  739 22 Skinnskatteberg 
tfn:  0222 - 51 56 91 
e-post:   0222@skinnskatteberg.se

Ställföreträdande utgivare: Malin Friback

0222:an utkommer med 10 nummer/år och delas ut till  
hushållen. Den finns även att hämta i kommunhusets reception,  
på biblioteket samt på webben: www.skinnskatteberg.se. 

Du kan prenumerera på 0222:an för 120:- om året - kontakta  
redaktionen. Redaktionen ansvarar inte för material som inte beställts.

Kulturriket i Bergslagen

Kommunhusets  
öppettider jul och nyår!
 
Kunnantalon 
aukioloajat joulu ja uusivuosi!

20/12 - 7/1, 08:00-12:00 



0222:an | www.skinnskatteberg.se 3

Kommunalrådet har ordet

Lena Lovén Rolén 
Kommunalråd
0222-51 57 01

Hejsan!

Vi lämnar november bakom oss och går in i december. 
Många av oss längtar till jul men inte alla. Alldeles för 
många oroas av en jul med ensamhet, missbruk, bråk 
och brist på pengar till julklappar. Kan du och jag göra 
något mer i år? Bjuda hem, ge ett bidrag? 
   Glädjande nog ser jag fler promenerande längs 
strandpromenaden, dag som kväll (upplyst) och vi har 
också fått vår andra skulptur, efter båthamnen (mot 
Utterbergshållet). Konstnär är Christer Lönngren, 
Uttersberg. 
   För att utveckla vår kommun krävs att alla, såväl 
personal som invånare är med och bidrar i våra 
olika roller. Vi har ca 370 fast anställda och ca 60 
visstidsanställda som verkställer det som är lagkrav 
och politiska beslut. Förutom våra kärnverksamheter 
som äldreomsorg, LSS, Skola och barnomsorg så gör 
vi mycket annat. Tekniska ser till våra fastigheter, att 
vi har snyggt och fint i vårt samhälle, rent vatten och 
fungerande avlopp. Tillsyn och bygglov hanteras av 
Miljö och Bygg. Kultur och Fritid sköter vår populära 
fria kulturskola, Allaktivitetshuset Sture, Bibliotek och 
turism som ska ge oss fler besökare. I kommunallagen 
står det tydligt att kommunens medel skall hushållas 
med och vi ska inte slösa med skattemedel. Vi politiker 
ska följa upp genom bl.a. verksamhetsbesök och ha 
mätbara mål.
   Vad har hänt sedan sist:
Kommunstyrelsens har tidigare tagit ett beslut 
mot storskalig vindkraft. Inför att beslutet skall upp 
i Kommunfullmäktige beslutades att ha mer dialog 
med invånare. Till detta bjöds det in via 0222an 
och sociala medier för information/diskussion på 
Aspebäcken 13e nov. Drygt 50 personer samlades och 
två sakkunniga pratade om elkraft. Eventuellt kommer 
en medborgardialog ske innan vindkraftbeslutet ska tas 
i kommunfullmäktige.
Vad händer inom Agenda 2030 – Skinnskatteberg? 
Detta handlar om FN:s globala mål för en hållbar 

utveckling. Som jag skrivit tidigare så blev det en 
ofrivillig paus i och med pandemin men nu är planerna 
återupptagna. Inom närmaste månaderna kommer både 
förvaltning och politiken att få en viss utbildning/
strategitänk. Därefter gäller mer verkstad! Våra nya 
bilar inom organisationen kommer att vara leasingbilar 
och el/hybrider när det är möjligt. Alla verksamheter 
ska ha hållbarhetstänk i sitt vardagsarbete. 
Återöppnande av bowlinghallen är något som 
förvaltningen jobbar med, jag hoppas kunna skriva 
något mer om detta i nästa nummer
Karmansbo Bruksmiljö har utsetts till 
årets arbetslivsmuseum. I Sverige finns 
1 500 arbetslivsmuseer. Deras huvudsakliga 
inriktning är att bevaka, bruka och berätta om 
industrisamhällets kulturarv. Hjärtliga gratulationer till 
Hembygdsföreningen Karmansbo bruksmiljö!
Kommunfullmäktige fick informationsbesök av 
Ekomuseum Bergslagen. Skinnskatteberg har hela 
14 st besöksmål, bl.a. Karmansbo bruksmiljö, Röda 
jorden, Färna bruksmiljö, Ebba Brahes lusthus - anno 
1636 (århundradets renovering pågår just nu). Jag vill 
verkligen rekommendera besök till samtliga 14, gör en 
kompis/familjegrej av det!?
   Jag vill gärna höra era tankar och idéer om 
kommunen, stort som smått, bra som dåligt. Jag 
fortsätter med min ambition att underlätta dialog. 
   I min ambition att var tillgänglig sitter på:       
Nyhammars förskola den 8/12 16.00- 17.00 och    
Riddarhyttans skola/förskola den 15/12 16.30 – 17.30 
. Kom gärna och tyck till om kommunen!

Jag önskar er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år där 
ni har det bra tillsammans och tar hand om varandra i 
”stugvärmen”
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Polisen informerar

Polisen i lokalpolisområde 
Norra Västmanland genom  

kommunpolis Eva Lindberg. 
Telefon: 010-567 53 94   

När detta skrivs lyser en svag solstrimma som 
åtminstone vill tala om att varmare tider kommer. 
Även om det, just nu, är lite svårt att ta in när 
bilens rutor måste skrapas i stort sett varje morgon. 
Jag kan hålla med om att världen blir ljusare när 
snön kommer, men jag tycker att vintern blir så 
lång om den kommer alltför tidigt. Hur många 
gånger tror ni inte att jag fått höra ”du som är 
uppväxt i fjällvärlden måste väl längta efter snön”. 
Hur förklarar man att visst tycker jag om snö och 
kyla, men har svårt för den här mörka perioden 
då jag påverkas alltför mycket av avsaknaden 
av dagsljus. För mig är december en väntan 
på den 21:a och inte julafton eller nyårsafton. 
Vintersolståndet, när vi åter går mot ljusare tider. 
I år blir dagen lite extra festlig då eftermiddagen 
bjuder på ett bröllop, där brudparet valt dagen just 
med tanke på att vi går från mörker till ljus.
   Varför pratar vi så sällan om den psykiska 
hälsan? Vi har inga problem att fråga hur det är om 
det gäller den fysiska hälsan, men den psykiska 
hälsan vill vi inte gärna fråga om. Aldrig har 
den psykiska ohälsan varit så hög i Sverige som 
den är idag. Många är de händelserapporter från 
kommunerna i Västmanland som kan relateras till 

det psykiska måendet. Kan var och en av oss göra 
något? Ja det vill jag påstå att vi kan. Ta oss tid och 
stanna upp och prata med varandra, ringa ett samtal 
till någon som det var länge sedan vi pratade med 
och inte minst verkligen lyssna på varandra. Om du 
inte vill/har tid att lyssna ställ då inte frågan ”hur är 
det?” eftersom den frågan kan få ett annat svar än 
det förväntade bra.
   Det är mörkt ute så se till att lysa upp dig med 
reflexer. Vi hjälper varandra i trafiken om vi ser 
till att synas ordentligt. Med tanke på mörker, halt 
väglag och inte minst de vilda djuren så är det inte 
fel om vi alla lättar lite på gasen. Bara för att det 
står t ex 80 på vägskyltarna så är det inte tvunget att 
hålla den hastigheten.

Önskar er alla en riktigt GOD JUL och ett GOTT 
NYTT 2022!
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Information från redaktionen

Kulturriket i Bergslagen

Annonsstorlekar 
Tidningens mått är 185x260 mm

Annonspriser
Format
Helsida
1/2 liggande
1/2 stående
1/4
1/8
Dubbelnotis
Notis

Förening
1140:-
720:-
720:-
420:-
300:-
180:-
120:-

Företag
3840:-
2160:-
2160:-
1140:-
720:-
540:-
360:-

Helsida
185x260* mm

* utfallande +3 mm

1/2
liggande

165x115 mm

1/2
stående
80x230 mm

1/4
80x115 
mm

1/8
80x55 mm

Dubbelnotis 
80x30 mm

Notis 80x30 mm

Annonspriser är ex. moms

från 1 januari 2018

Nya företag och föreningar får 
en annons (storlek beroende på  
utrymme) gratis i samband med 
starten.

Kontakta redaktionen för mer  
information: 
0222@skinnskatteberg.se  
0222- 51 56 91

Abonnemangspriser
Föreningar och företag har möjlighet att abonnera
på annonsplats. Då betalar man för 5st eller 10st 
annonser, men får 20% rabatt på totalkostnaden.

Annonsmaterial
Skickas till:
0222@skinnskatteberg.se
Datum för manusstopp för varje enskilt nummer går att 
finna på:
www.skinnskatteberg.se/ kommun-och-demokrati/0222an/

Annonsmaterialet skall inkomma till redaktionen som 
tryckfärdiga filer i korrekt annonsstorlek (återfinns 
nedan).
Kontrollera att det är rätt upplösning på bilder som 
används i annonsen och döp annonsfilen efter 
aktörsnamn samt utgåva av informationblad.

0222:an är kommunens informationsblad som skickas 
ut till alla hushåll 10 gånger per år samt finns att läsa på 
kommunens webbplats. Den innehåller information från 
kommunen samt annonser från kommunens föreningar 
och företag. Sommarnumret gäller för juni-juli och augusti 
och skickas även till alla fritidsboende. Alla annonsintäkter 
går till kostnader för utskick till hushållen.
Från och med januarinumret av 0222:an 2022 

tillkommer nya villkor till annonsörer. Detta med 
bakgrund av ändrade förutsättningar för redaktionen.
Nya villkor är att vi inte längre kan erbjuda någon tjänst 
för skapande av annonser. Därför måste allt inskickat 
material vara tryckfärdigt och inkomma på manusstopp.  
Utifrån detta erbjuds heller inte korrektur då inkommet 
material är tryckfärdigt.. 

Nya villkor för annonsörer i 0222:an från 2022!
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Stacken
Familjecentral

Öppet: Tis, tors: 9.00 - 16:00, tfn. 0222-51 55 63 
Köpingsvägen 1, 739 31 Skinnskatteberg 

Stacken finns i vårdcentralbyggnaden intill BVC 

Vi samarbetar för att göra  
Stacken familjecentral möjlig!

Tisdag 7 december, kl. 14:00:  
Sagostund och boktips med Isabelle från biblioteket.
Tema: SNÖ

Tisdag 14 december: 
Pepparkaksbak!

Tisdag 21 december:  
Julfirande med gröt och julsaga.  

Stacken öppnar igen tisdagen den 11 januari.

God Jul och Gott nytt år!

Instagram:  
oppna_forskolan_stacken 
 
Hemsida:  
www.skinnskatteberg.se 
 
Vid frågor:  
076-723 54 35

Information

Marnix Bijl 
Näringslivsutvecklare

0222-51 56 50

I april 2009 flyttade min fru och jag till Sverige och 
Färna. Fredagen den 3:e april för att vara exakt. En 
spännande resa som började i våra huvuden mycket 
tidigare såklart. Även om vi har bott i samma by sedan 
dess, vi reser fortfarande. Att flytta till ett annat land 
kräver ett antal saker: en vilja, en plan, öppet sinne, en 
budget, tålamod och förmågan att skratta. Höjdpunkter 
under de första månaderna? Mycket hjälp av holländska 
vänner i samband med ombyggnationen. Grannar som 
bjöd på fika och lånade ut gräsklipparen. Byggstopp och 
konflikt med kommunen. Invigning av B&B i juni med 
över 40 närvarande. Frukostservering till våra första 
gäster juli 2009.  
Varför berättar jag den här historien? För att det 
finns en likhet med näringslivet i Skinnskattebergs 
kommun. Utveckling av ett framgångsrikt näringsliv 
är också en resa. Det behövs en vilja, en plan, budget, 
ibland en konflikt, tålamod och skratt. Hos företagare, 
hos politiker och hos tjänstepersoner. I min roll som 
näringslivsutvecklare tror jag på begrepp som respekt, 
samarbete, mål och ansvar. Fokus 2022 ligger på de 
begreppen. Respekt och förståelse för de som har en 
annan roll och med fokus på resultat. Ökat samarbete med 
företagare såklart. Men även med kollegor och politiken. 
Möjligheter finns genom att våga tänka utanför egna 
gränser och mer fokus på att vara partners i stället för 
motståndare.  
Även efter nästan 13 år i Sverige får jag fortfarande 
frågan – Varför Sverige? Varför Skinnskatteberg? Vissa 
vill tydligen veta mer för att få en bättre förståelse. De har 
en nyfikenhet precis som jag.  
Hur ser din företagsresa ut? Hur vill du att framtiden ska 
se ut? Jag är nyfiken på din historia.  
Ta gärna kontakt med mig, då tar vi en kopp kaffe 
tillsammans för att kolla dina resplaner. Jag ser fram emot 
att träffa dig!

Näringslivet i  
Skinnskattebergs  
kommun
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Kulturriket i Bergslagen

Snöskottning i 
Skinnskatteberg
Efter samtal med entreprenörer och 
vägföreningarna i Skinnskattebergs 
kommun vill vi bara påminna 
bilister att ha plogbilarna i åtanke när 
ni parkerar.  
Tänk på hur ni parkerar bilarna så att 
både kommunen, entreprenörer och
vägföreningarna kommer fram och 
kan ploga ordentligt när snön lägger 
sig för allas vår säkerhet!

6/12  
Suomen itsenäisyyspäivä 

Onneksi olkoon!

Finlands självständighetsdag
Grattis!

Information till dig 
som är kund hos 

Alltjänst 

Då vintern står för dörren och snön 
nalkas så får Du som tidigare eller 
framtida kund denna information.

Arbetsmarknadsenheten vill härigenom 
meddela att vi under kommande 
vintersäsong 2021-2022 har minskade 
förutsättningar som i sin tur kan påverka 
huruvida vi kan tillgodose behovet av 
snöskottning. Detta på grund av minskad 
personaltäthet inom vår verksamhet, 
Alltjänst. Vi kommer att göra allt vi kan 
för att tillgodose behovet av snöskottning 
utifrån rådande omständigheter. 

Hoppas att detta inte ställer till med allt för 
stora problem.

Med detta sagt så önskar vi på Alltjänst en 
trevlig vinter!

Varma hälsningar
Personalen vid Alltjänst

 
För beställning av tjänster ring:
Camilla 0222-51 56 55
Andreas  0222-51 56 16
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Planerade vattenavstängningar och 
tillhörande ventilbyten 2021

Följande veckor: 
V:47 Hagstuvägen/ Kolmilevägen
V:48 Kolmilevägen/ Vattentornet (Nattarbete)
V:49 Kolmilevägen 12-14
V:50 Mellan Skrindvägen – Resvägen
V:51 Resvägen

Detta gäller vid alla vattenavstängningar
• Håll alla kranar stängda och gör inga egna arbeten på ledningarna. 
   Betrakta ledningarna som trycksatta under hela avstängningstiden.
• Vattnet kan vara missfärgat efter en avstängning. Låt kranen rinna tills 
  missfärgningen försvunnit så kan du använda det som vanligt.
• Tidsangivelserna är ungefärliga och kan ändras utan särskilt meddelande.

Så här informerar vi:
Vid alla planerade störningar aviserar vi alltid via vår hemsida minst tre dagar innan 
planerad avstängning. Vi går ut med lappar i aktuellt område. Dessa lämnas i 
brevlådor eller trappuppgångar i området.

För vidare information ring VA JOUREN  
Tel. 070-651 45 87 
Med Vänliga Hälsningar
Teknik o Service/ VA 

Information

På de angivna adresserna kommer vattnet att stängas av under några timmar. Det 
kan i vissa fall bli så att vi behöver stänga av ett större område än vad som anges 
ovan, syftet är att säkerställa ett säkrare ledningsnät i kommunen.
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Kulturriket i Bergslagen

Skinnskattebergs Kommun har påbörjat 
möjligheten för privatpersoner att mottaga 
elektroniska fakturor (E-faktura) som ett 
alternativ till pappersfakturan.

E-faktura är en elektronisk faktura som i 
stället för att skickas som en räkning till din 
postlåda skickas elektroniskt direkt till din 
internetbank. Räkningen visas på skärmen 
och du måste godkänna den innan den 
betalas via din bank på internet. Eftersom 
fakturan skickas direkt till din internetbank 
minimerar du risken att missa betalning vid 
exempelvis flytt eller resa. Fakturorna lagras 
sedan under en tid hos din internetbank. Det 
kostar inget att använda e-faktura.

Du kan anmäla om att få e-faktura via din 
internetbank. Om du vill ha hjälp att anmäla 
dig till e-faktura eller har några andra frågor 
kan du gärna kontakta oss på kommunen.

Vid frågor vänligen vänd Dig till:
Daniel Wångblad, Ekonomichef
0222-51 55 43

Pernilla Widjeskog 
Ekonom
0222-51 58 25

Anordnas av finsk förvaltning i 
samarbete med finska föreningen 
Skinnskatteberg.

VÄLKOMNA 
PÅ

för alla åldrar på 
Allaktivitetshuset Sture 

den 8 december 
kl. 18:00-21:00

Sånger på finska, svenska 
och engelska.

Förutom skönsång bjuds det 
även på korv med bröd samt 

dryck under kvällen.

E-faktura för 
privatpersoner
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V i l l  d u  v a r a  m e d  o c h  l e d a  e t t  l a g ,  s t å
i  f i k e t  e l l e r  a r b e t a  m e d  a n d r a  s a k e r
i n o m  f ö r e n i n g s l i v e t ?  K o n t a k t a  o s s !

Ä R  D U  O S Ä K E R  P Å  V E M  
D U  S K A  R I N G A ?  K O N T A K T A  

G A B R I E L  A N D E R S S O N
0 7 2 - 2 5 1  8 0  9 4

K O N T A K T A  O S S  I  
S T Y R E L S E N  F Ö R  M E R

I N F O R M A T I O N !  

Bakgrund: 
Skinnskattebergs kommun påvisar högre medelålder, fler människor på försörjningsstöd, högre andel som lider
av psykiskt ohälsa och högre andel barn och ungdomar som inte är kopplad till en förening. Vi är en idrottssvag
kommun. Knäppmora AIK anser att vi tillsammans måste göra något NU! Vi måste tillsammans bryta trenden,
sätta fler människor i rörelse och jobba för en bestående, uthållig och positiv utveckling bland föreningslivet!

Målsättning:
Knäppmora AIK har startat igång projektet Fokus framåt - Knäppmora AIK nu och om 5 år. Det är ett projekt
som fokuserar på att förändra föreningslivet och skapa en stabil grund som medför att Knäppmora AIK kommer
att växa och bidra till mer aktiviteter i Skinnskattebergs kommun, för fler åldrar. Vi vill som förening växa och
erbjuda verksamhet för alla, tillsammans kan vi lyckas! 

Knäppmora AIK´s målsättning är att öka antalet aktiva medlemmar och sätta fler människor i rörelse. Vi vill
samarbeta med andra föreningar, företag, organisationer och Skinnskattebergs kommun för att möjliggöra
gemenskap och rörelse för alla åldrar. Knäppmora AIK kommer även arbeta med utbildning och marknadsföring
kring föreninglära och ledarskap. 

Tillsammans kan vi lyckas! Vill du vara en del av Knäppmora AIK, kontakta oss i styrelsen!

Knäppmora AIK´s målsättning om 5 år är:
- Dubbla antalet medlemmar 
- Kontinuitet i årskullarna 
- 100% utbildad styrelse, ledare och medlemmar
- 50-50 könsfördelning

7 - 8  J A N U A R I  2 0 2 2 ,  
S T A R T  1 6 : 0 0 !

1 0  A M A T Ö R L A G
8  P R O F F S L A G

8  D A M L A G
4  O L D S C H O O L

A N M Ä L  D I T T  L A G  T I L L
M E L L A N D A X E N @ H O T M A I L . S E

 
V I D  F R Å G O R :  

0 7 2 - 2 5 1  8 0  9 4

8  J A N U A R I  2 0 2 2 ,
F O L K E T S  P A R K !

M I D D A G ,  D J ,  
A S S O R T M E N T  C O V E R B A N D

K Ö P  D I N  B I L J E T T  I  
S P O R T H A L L E N  U N D E R  C U P E N !
V I D  F R Å G O R :  0 7 2 - 2 5 1  8 0  9 4

 
Å L D E R G R Ä N S  1 8  Å R !
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V i l l  d u  v a r a  m e d  o c h  l e d a  e t t  l a g ,  s t å
i  f i k e t  e l l e r  a r b e t a  m e d  a n d r a  s a k e r
i n o m  f ö r e n i n g s l i v e t ?  K o n t a k t a  o s s !

Ä R  D U  O S Ä K E R  P Å  V E M  
D U  S K A  R I N G A ?  K O N T A K T A  

G A B R I E L  A N D E R S S O N
0 7 2 - 2 5 1  8 0  9 4

K O N T A K T A  O S S  I  
S T Y R E L S E N  F Ö R  M E R

I N F O R M A T I O N !  

Bakgrund: 
Skinnskattebergs kommun påvisar högre medelålder, fler människor på försörjningsstöd, högre andel som lider
av psykiskt ohälsa och högre andel barn och ungdomar som inte är kopplad till en förening. Vi är en idrottssvag
kommun. Knäppmora AIK anser att vi tillsammans måste göra något NU! Vi måste tillsammans bryta trenden,
sätta fler människor i rörelse och jobba för en bestående, uthållig och positiv utveckling bland föreningslivet!

Målsättning:
Knäppmora AIK har startat igång projektet Fokus framåt - Knäppmora AIK nu och om 5 år. Det är ett projekt
som fokuserar på att förändra föreningslivet och skapa en stabil grund som medför att Knäppmora AIK kommer
att växa och bidra till mer aktiviteter i Skinnskattebergs kommun, för fler åldrar. Vi vill som förening växa och
erbjuda verksamhet för alla, tillsammans kan vi lyckas! 

Knäppmora AIK´s målsättning är att öka antalet aktiva medlemmar och sätta fler människor i rörelse. Vi vill
samarbeta med andra föreningar, företag, organisationer och Skinnskattebergs kommun för att möjliggöra
gemenskap och rörelse för alla åldrar. Knäppmora AIK kommer även arbeta med utbildning och marknadsföring
kring föreninglära och ledarskap. 

Tillsammans kan vi lyckas! Vill du vara en del av Knäppmora AIK, kontakta oss i styrelsen!

Knäppmora AIK´s målsättning om 5 år är:
- Dubbla antalet medlemmar 
- Kontinuitet i årskullarna 
- 100% utbildad styrelse, ledare och medlemmar
- 50-50 könsfördelning

7 - 8  J A N U A R I  2 0 2 2 ,  
S T A R T  1 6 : 0 0 !

1 0  A M A T Ö R L A G
8  P R O F F S L A G

8  D A M L A G
4  O L D S C H O O L

A N M Ä L  D I T T  L A G  T I L L
M E L L A N D A X E N @ H O T M A I L . S E

 
V I D  F R Å G O R :  

0 7 2 - 2 5 1  8 0  9 4

8  J A N U A R I  2 0 2 2 ,
F O L K E T S  P A R K !

M I D D A G ,  D J ,  
A S S O R T M E N T  C O V E R B A N D

K Ö P  D I N  B I L J E T T  I  
S P O R T H A L L E N  U N D E R  C U P E N !
V I D  F R Å G O R :  0 7 2 - 2 5 1  8 0  9 4

 
Å L D E R G R Ä N S  1 8  Å R !
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Svenska kyrkans Kalendarium                      december 2021

5 dec kl.11 Högmässa i Skinnskattebergs kyrka
8 dec kl.18 Våra vackraste julsånger på finska i Skinnskattebergs kyrka
12 dec kl.11 Gudstjänst med Luciatåg i Gunnilbo kyrka
19 dec kl.11 Gudstjänst i Skinnskattebergs kyrka
24 dec kl.11 Samling vid krubban i Skinnskattebergs kyrka

Med efterföljande julgröt
25 dec kl.07

kl.17
Julotta i Heds kyrka med Hedkören 
Finsk Julkyrka i Skinnskattebergs kyrka

26 dec kl.11 Julens sånger i Skinnskattebergs kyrka
Sång av Maria Reinered

31 dec kl.15 Nyårsbön i Heds kyrka

3 dec kl.10 Babypaketstillverkning i S:t Davidsgården
8 dec kl.15 Korsdrag i S:t Davidsgården med gröt och underhållning

Observera den senare tiden
10 dec kl.19 Advents- och Julkonsert i Skinnskattebergs kyrka

Medverkar gör Skinnskattebergs vokalensemble och Hedkören. 
Ledare: Gunilla Kindahl Broberg
Ackompanjerar gör: Jörgen Engström

17 dec kl.10 Babypaketstillverkning i S:t Davidsgården

Med reservation för ändringar pga restriktioner med kort varselGudstjänster

Konserter & Övriga Verksamheter

KontaktinformationKontaktinformation
FFöörrssaammlliinnggsseexxpp..  mmåånn,,  ttiiss,,  oonnss,,  ttoorr  kkll..1100--1122  00222222--333366  3366

mmaaiill::  sskkiinnnnsskkaatttteebbeerrgg..ffoorrssaammlliinngg@@ssvveennsskkaakkyyrrkkaann..ssee

Kyrkoherde Bodil Engström   0222-336 30 / sms: 076-760 96 30Kyrkoherde Bodil Engström   0222-336 30 / sms: 076-760 96 30

Komminister Åsa Svensson   0222-463 641 / sms: 072-143 40 08Komminister Åsa Svensson   0222-463 641 / sms: 072-143 40 08

Kyrkogårdsförman Roger Johansson  0222-336 32 / sms: 076-760 96 32Kyrkogårdsförman Roger Johansson  0222-336 32 / sms: 076-760 96 32

Fastställd kyrkoavgift
Från och med den 1 januari är
kyrkoavgiften fastställd  
till 1,18 kr/skkr.

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223

:  


/ 

BRYT EN 
TRADITION

#BRYTENTRADITION

Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, 
könsstympning och våld mot fl ickor.

svenskakyrkan.se/act
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Församlingsaktuellt                  december 2021

God Jul och Gott Nytt År

Advents- och Julkonsert i 
Skinnskattebergs kyrka
 
Fredagen den 10 december kl.19
Medverkar gör  
Skinnskattebergs vokalensemble 
och Hedkören under ledning av
Gunilla Kindahl Broberg
Ackompanjerar gör Jörgen Engström

Gott Nytt Kyrkoår!                                                                                                                                         
Om inga nya restriktioner kommer ska återigen psalmsången ljuda högt i våra kyrkor under 
advents- och jultiden! Vi får sjunga de härliga, välkända sångerna och glädja oss åt alla ljusen! 
En tid som borde ge oss frid men som ofta stressar oss. Det är också de stora förväntningar-
nas tid. Och vi vet att ljusen döljer en verklighet som många gånger inte alls är ljus. Under de 
stora helgerna far många alldeles särskilt illa. Det är då ensamheten är som störst. Det är då 
tårarna rinner på många barn, som kanske får se föräldrarna dricka alltför mycket alkohol och 
hamna i bråk. Det är då konflikter mellan släktingar kan bli tydliga. En tid då man förväntas 
leva upp till många krav, krav som kanske inte går att förena. En tid då ekonomin för många 
går i kras. ”Över dem som bor i mörkrets land, strålar ljuset fram” skriver profeten Jesaja. 
För ljuset kommer… Ljuset som är Guds ankomst till jorden, som ett litet värnlöst barn. Han 
kommer hur våra liv än ser ut. Ljuset som vill få oss att se vad det är som är viktigt… och som 
vill få oss att lägga allt ovidkommande åt sidan. ”Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt i signad 
juletid. Giv mig Guds ära, änglavakt och över jorden frid” (sv.ps. 645:1) 
             -Kyrkoherde Bodil Engström

Jul i församlingen 

24 dec   
kl.11 Samling kring krubban  
i Skinnskattebergs kyrka 

25 dec   
kl.07 Julotta i Heds kyrka 
kl.17 Finsk Julkyrka  
i Skinnskattebergs kyrka 

26 dec  
kl.11 Julens sånger  
i Skinnskattebergs kyrka 

31 dec  
kl.15 Nyårsbön  
i Heds kyrka

Korsdrag med Jultema
Onsdagen den 8 december kl.15 
Underhållning av Barnkör med Susanne 
Dragning på stora Lotteriet
Servering av Gröt, Skinksmörgås, Kaffe och 
Kaka. Varmt välkomna!
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Upplysningar om möten:
Fredrik Skog: 070 - 321 86 72
Helena Cederberg:  070 - 660 10 77
e-post: vansterpartiet.skbg.@gmail.com

Skinnskatteberg

Vänsterpartiet är ett feministiskt och 
grönt socialistiskt parti. 

Kom med i vår gemenskap och 
påverka politiken i kommunen. 

Bli medlem i dag och kom med oss 
och vrid politiken åt vänster. 
www.vansterpartiet.se 

Upplysningar om möten:  
Ingrid Sköldin: 070-257 84 33 
Fredrik Skog: 070-321 86 72 
Helena Cederberg: 070-660 10 77 
E-post: vansterpartiet.skbg@gmail.com

Vi strävar för ett hållbart samhälle 
där vi tillsammans kan göra skillnad

Jultallrik
Torsdag den 16 december kl. 18:30 bjuder vi 

medlemmar med anhöriga och intresserade på 
jultallrik.

Plats: Brukshotellet Skinnskatteberg
Anmälan senast fredagen den 10 december till                 

Helena Norrby eller Rolf Andersson
VÄLKOMNA!

Välkommen till oss  
i Centerpartiet!

Har ni frågor kontakta: 
Helena Norrby, 076-119 42 88, 
Ulf Kjellin, 070-617 48 59 
Sonja Råberg, 073-710 12 36 
Rolf Andersson, 070-698 84 54

Premiär den 10 december, 
Skräppbo Skola Teatermaskinen, kl 18.00

Hon och han som försvann är en 
scenkonstföreställning & ett performativt seminarium 
med teater, dans, microföreläsningar av forskare och 
samtal med publiken.

Om att leva i en upplöst framtidsvision.
Om hur en ung människa försöker överleva historiens 

sammanbrott.
Om hur en äldre kvinna ser sina värden tillintetgöras.

Ett möte i en okänd framtid. Nu.
Om rollernas upplösning.

Om att konstruera en ny identitet med social distans, 
Corona, Youtube, tyngdtäcke, Netflix och Facebook.

Vad gör den digitala världen och sociala medier med oss?
Vilka är de roller och identiteter som vi burit på̊ och 

som nu upplöses?
Vad är det för liv som väntar?

Vad är lycka?
Hur ska vi kunna bygga upp en möjlig framtid?

Konstnärligt team: Manus: Jonas Engman 
Medverkande: Berit Engman, William Hautala Becker, Amanda 
Billberg Musik: Kenneth Cosimo Koreografi: Amanda Billberg 
Foto/klippning/ljudmix: Daniel Pherson

Medverkande forskare
Sharon Rider är professor i teoretisk filosofi och biträdande 
forskningsledare för det tioåriga, av Vetenskapsrådet finansierade, 
forskningsprogrammet Engaging Vulnerability.
 
Michael Gustavsson är professor i litteraturvetenskap, med 
inriktning mot språk- och kunskapsteori och utbildningsvetenskap. 

Biljettpris 130 kr, studerande, arbetslösa och pensionärer 70 kr 
Bokning sker till: bokning@teatermaskinen.com 
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     Skinnskatteberg 
  
PRO – Aktiviteter december -21 
Bingo i PRO-lokalen. 
1/12, 15/12

Gymnastik i PRO-lokalen. 
Måndagar kl 13-14
 
Handarbetsgruppen i PRO-lokalen. 
Måndagar kl 14
 
Ut och gå- livet är ditt.  
Samling vid Coop onsdagar kl 09 

Bokcirkel i PRO-lokalen. 
Kontakta Jane Pettersson, 
tel 072-211 00 23

Släktforskning i PRO-lokalen. 
Kontakta Karl-Åke Haglund, 
tel 070-581 73 93

Välkomna!

Styrelsen önskar alla PRO:are 
God Jul och Gott Nytt År.

Kudonnaisia, laatikoita, Leivonnaisia ym. 
Hemstickat, hembakat bröd, finska lådor m.m. 
 
Paikka/Plats: Suomiseuran talolla
           Finska föreningen, 
           Skinnskatteberg
Aika/Tid:         11/12, 10:00 - 13:00

Joulumyyjäiset / Julbazar

Suomi Seuran eläkeväki ”Pirteät” / Finska 
föreningens pensionärssektion ”Piggelininerna”

God jul & gott nytt år önskar 
vi från Sverigedemokraterna  
Skinnskatteberg!

Vill du också bli en del av 
oss? Kontakta oss via: 
skinnskatteberg@sd.se eller 
sms:a ditt personnummer 
(12 siffror) till: 073 12 16 99

skinnskatteberg@sd.se
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Kommunnytt 
från våra sektorchefer!

Carina Gullemo Kenneth Johansson Daniel Wångblad Birgitta LövestedtAnna Charlier

Carina Gullemo, Sektorchef Vård och omsorg 
Nu är vi klara med den tredje vaccinations-sprutan gällande covid-19 till de brukare inom äldreomsorgen som varit 
aktuella för ytterligare en dos till.
Nu förbereder vi oss för att påbörja årets influensavaccinering.
Vi fortsätter att följa de direktiv som regionens smittskyddsläkare förespråkar då det gäller äldreomsorgen.
Den 29/11 påbörjar den nya anhörigsamordnaren sin tjänst här i Skinnskattebergs kommun. 
God Jul och Gott Nytt år!

Birgitta Lövestedt, Sektorchef Kultur och fritid  
Kulturskolans hösttermin är snart till ända men det dröjer inte länge förrän vårterminen är i gång igen. Kulturskolans 
utbud är helt kostnadsfritt för barn och ungdomar. Kontakta gärna Kulturskolan för mer information. 
Skinnskatteberg har fått en ny skulptur längst med strandpromenaden. Denna gång är det skulptören Christer 
Lönngren i Uttersberg som skapat verket av sten. 
Riddarhyttans gymnastiksal är nu åter öppnad. Information om bokning och kostnad hittar du på skinnskatteberg.se
Sist med inte minst vill jag slå ett slag för Biblioteket. Passa på att låna en avkopplande bok nu är julhelgen närmar 
sig. 
God Jul och Gott Nytt År önskar vi på sektor Kultur och fritid

Anna Charlier, HR- chef 
Den 7 oktober anordnades en föreställning på kulturhuset Korpen ”Sörjen som blev” efter Anna Takanens 
debutroman. Det var ett samarbete mellan Finsk förvaltning och Väsky (Västmanlands Finska Riksteaterförening). 
Föreställningen handlade om hur Anna nystade fram familjens hemligheter och historia, hennes far var ett finskt 
krigsbarn. Under hela föreställningen bjöds det på dragspelsmusik och efter föreställningen inbjöds publiken till 
samtal.
Vill du hjälpa en medmänniska?
Överförmyndarverksamheten i Skinnskatteberg söker nya ställföreträdare. Har du erfarenhet av vardagsekonomi och 
har god kännedom om det svenska samhället så anmäl ditt intresse för att bli god man eller förvaltare. Kontakta 
överförmyndarhandläggaren på telefonnummer 0222-51 55 11.

Daniel Wångblad, Ekonomichef 
Under hösten har ekonomiavdelningen arbetat med att kunna erbjuda e-fakturor till privatpersoner. 
En e-faktura är en elektronisk faktura som i stället för att skickas som en pappersfaktura till din brevlåda skickas 
direkt till din internetbank. Via din internetbank kan du sedan titta på och godkänna fakturan innan betalningen går i 
väg. 
Du kan självklart fortfarande få din faktura som post i brevlådan, men jag skulle vilja lyfta de fördelar som finns med 
e-faktura. Genom att få e-faktura från kommunen minskar du risken att tappa bort fakturan eller missa att betala om 
du reser eller har flyttat. Det kostar inget att ansluta sig till internetbanken och du kan alltid skriva ut fakturorna från 
din internetbank om du vill ha fakturan sparad i pappersform.  
Från december månad erbjuder kommunen e-faktura så logga gärna in på din internetbank och anmäl dig till 
e-faktura eller ta kontakt med oss så hjälper vi dig.  
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www.skinnskatteberg.se
www.upplevskinnskatteberg.se

Henrik Junno Olle Karlsson Angelique Nyström 

Kulturriket i Bergslagen

Olle Karlsson, Sektorchef Teknik och service 
Sektor Teknik och service har haft ett intressant och utvecklande 2021 med många nya lärdomar. Vi har anställt 
flera nya medarbetare i vår organisation som bidragit till att göra skillnad i verksamheten. Ett viktigt fokusområde 
har varit fortsatt arbete med personlig säkerhet och trygghetsskapande utbildningsinsatser vilket resulterat i en låg 
olycksrapportering med tillhörande frånvaro. 
När vi gör en återblick på vad förvaltningen har levererat under året så kan exempelvis nämnas att 
Klockarbergsskolan fått ny ventilation och delvis nya tak, fönsterrenovering G:A folkhögskolan, många byggbara 
tomter i kommunen har blivit sålda, ny slamkiosk installerad. Vi har även startat ett projekt om lokalutredning 
avseende kommunens fastigheter.
Förvaltningen ser fram emot att fortsätta leverera hög service och förnya kommunens samtliga fastigheter även under 
2022. 
Vi vill från sektorn önska samtliga kommuninvånare en RIKTIGT GOD JUL & GOTT NYTT ÅR.
Vid felanmälan under de kommande helgerna så hänvisar vi till kundservice (dagtid) 0222–515850.
Fastighets jour 0221–515851, VA jour 070–6514587.

Angelique Nyström, Förvaltningschef miljö- och bygg 
Även detta år har vi påverkats av Covid-19. Planerade aktiviteter som Öppet hus och informationsmöten har blivit 
inställda. Nu pågår planeringen för fullt med att planera aktiviteter inför år 2022. Vi ser vi fram emot att kunna ta emot 
er invånare mer fysiskt och fortsätta öka vår servicenivå framöver. Miljö- och byggnadskontoret är alltid bemannat 
vardagar mellan kl. 8.00-16.00 och då är ni alltid välkomna att höra av er eller besöka oss. Det går även bra att boka 
en tid.  
Vi vill önska alla en riktig god jul och ett gott nytt år!

Henrik Junno, Sektorchef Barn och utbildning 
Henrik Junno heter jag och är ny skolchef i Skinnskatteberg. 
Jag ser fram emot att få börja arbeta i Skinnskatteberg den 1 december 2021, ett arbete som jag förstår innebär nya 
spännande möjligheter samt nya utmaningar. Ett uppdrag som jag tar mig an med stor ödmjukhet.
Jag är 52 år och bor i Fagersta, har fru och 3 vuxna barn. Nu när vintern står för dörren kommer jag äntligen få 
spänna på mig mina längdskidor och ge mig ut i spåren, en sport som jag verkligen njuter av att utföra. Förutom 
längdskidåkning är mina andra friluftsaktiviteter att vi gemensamt inom familjen tar hand om varandra och vårt hus i 
Fagersta.
Som sagt jag ser verkligen fram emot att träffa och arbeta tillsammans med er. Passar samtidigt på att lite tidigt önska 
er en riktigt God Jul och ett Gott nytt år med många nya utmaningar och möjligheter.
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Carina Gullemo, Sektorchef Vård och omsorg 
Olemme nyt antanut kolmannen covid-19-rokotuksen heille, vanhustenhoidossa asuville, jotka ovat ollut tämän 
tarpeessa. 
Valmistaudumme nyt tämän vuoden influenssarokotukseen.
Noudatamme edelleen niitä direktiivejä, joita alueen infektiolääkärit ehdottavat vanhustenhoidossa asuville.
Uusi perhekoordinaattori aloittaa virassan täällä Skinnskatteberin kunnassa 29.11 
Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Birgitta Lövestedt, Sektorchef Kultur och fritid  
Kulttuurikoulun syyslukukausi on pian ohi, mutta ei kauaakaan, kun kevätlukukausi alkaa. Kulttuurikoulun tarjonta on 
lapsille ja nuorille täysin maksuton. Ota yhteyttä Kulturskolaniin saadaksesi lisätietoja.
Skinnskatteberg on saanut uuden veistoksen rantapolun varrelle. Tällä kertaa kiviteoksen loi kuvanveistäjä Christer 
Lönngren Uttersberistä.
Riddarhyttanin kuntosali on jälleen auki. Varaus- ja hintatiedot löytyvät osoitteesta skinnskatteberg.se
Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, haluan suositella kirjastoa. Käytä madollisuutta lainata rentouttava kirja nyt, kun 
joulunpyhät lähestyy.
Toivotamme hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta kulttuuri- ja vapaa-ajan Sektorista!

Anna Charlier, HR- chef 
Kulttuuritalo Korpenissa järjestettiin 7. lokakuuta esitys ”Sörjen som blev” Anna Takasen esikoisromaanin mukaan.
Tämä oli yhteistyö Suomalaisen hallintoalueen ja Väskyn (Västmanlandin Suomalainen Riksteatteri yhditys) kanssa. 
Esitys kertoi Annan perheen salaisuuksia ja historiaa, hänen isänsä oli sotalapsi suomesta.
Haitarimusiikkia tarjottiin koko esityksen ajan ja esityksen jälkeen yleisö kutsuttiin keskusteluun.
Haluatko auttaa lähimmäistä?
Skinnskatteberin Överförmyndare (Yliholhooja) etsii uusia edunvalvojia. 
Jos sinulla on kokemusta jokapäiväisestä taloudesta ja tunnet hyvin ruotsalaisen yhteiskunnan, ilmoita kiinnostuksesi 
edunvalvojan tehtävään.  
Ota yhteyttä virkailijaan puhelimitse 0222–51 55 11.

Kunnan uutisia! 
sektorijohtajilta!

Daniel Wångblad, Ekonomichef 
Talousosasto on syksyn aikana tehnyt valmistelutyön voidakseen tarjota e-laskuja yksityishenkilöille.
E-lasku on sähköinen lasku, joka sen sijaan, että se lähetetään paperilaskuna postilaatikkoosi, lähetetään suoraan 
verkkopankkiisi. Verkkopankkisi kautta voit katsoa ja hyväksyä laskun ennen maksua. 
Tietysti voit edelleen saada laskusi postitse postilaatikkoon, mutta haluan korostaa verkkolaskutuksen etuja. Kun 
saat e-laskun, vähennät riskin, että lasku häviää postissa tai jää maksamatta, jos olet matkalla tai olet muuttanut. 
Verkkopankkiin liittyminen ei maksa mitään ja voit aina tulostaa laskut verkkopankistasi, jos haluat säästä laskun 
paperille.
Joulukuusta lähtien kunta tarjoaa e-laskuja, joten kirjaudu mielellään verkkopankkiisi ja rekisteröidy e-laskujen 
vastaanottajaksi tai ota yhteyttä, niin autamme sinua.
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Henrik Junno Olle Karlsson Angelique Nyström 

Olle Karlsson, Sektorchef Teknik och service 
Teknologia- ja palvelusektorilla on ollut mielenkiintoinen ja kehittävä vuosi 2021, on opittu paljon uusia asioita. 
Olemme palkanneet organisaatioomme useita uusia työntekijöitä, jotka ovat edistäneet toimintaa. Tärkeänä 
painopistealueena on ollut työskentely henkilöturvallisuutta ja turvallisuutta luovien koulutushankkeiden parissa, mikä 
on johtanut vähäiseen tapaturmaraportointiin ja siihen liittyviin poissaoloihin.
Kun katsotaan, mitä sektori on kuluen vuoden aikana toimittanut, voidaan mainita esimerkiksi, että 
Klockarbergsskolan sai uuden ilmanvaihdon ja osittain uudet katot, ikkunaremontin vanhaan Kansanopisto 
rakennukseen, kunnassa on myyty paljon rakentamiskelpoisia tontteja, uusi lietekioski on asennettu. On myös 
käsiteellä kunnan kiinteistöjen selvittäminen, miten näitä tullaan käyttämään eteenpäin. 
Sektorin aikomus on korkean tasoisen palvelun jatkamista ja kaikkien kunnan kiinteistöjen uusintaa myös vuonna 
2022.
Sektorilta haluamme toivottaa kaikille kunnan asukkaille TODELLA HYVÄÄ JOULUA & HYVÄÄ UUTTA VUOTTA.
Vikailmoitusta tarvittaessa tulevina viikonloppuina, ottakaa yhteyttä asiakaspalveluun (päiväsin) 0222–515850, 
Kiinteistön päivystys: soita 0221–515851, VA soita
070-6514587.

Angelique Nyström, Förvaltningschef miljö- och bygg 
Myös tänä vuonna Covid-19 on vaikuttanut meidän työhömme. Suunniteltu tapahtumat, kuten Avoimet ovet ja 
tiedotustilaisuudet, on jouduttu perumaan. Suunnittelemme nyt toimintaa vuodelle 2022. Odotamme innolla, että 
voimme ottaa teidät fyysisesti vastaan   ja jatkaa palvelutason nostamista myös tulevaisuudessa. Ympäristö- ja 
rakennustoimisto palvelee arkisin 8.00–16.00 välisenä aikana ja olet aina tervetullut ottamaan yhteyttä tai käymään 
kunnankonttorilla. Sinulla on myös mahdollisuus tilata aika.
Haluamme toivottaa kaikille oikein hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Kulturriket i Bergslagen

Henrik Junno, Sektorchef Barn och utbildning 
Nimeni on Henrik Junno ja olen Skinnskatteberin uusi koulujohtaja.
Odotan innolla, että pääsen aloittamaan virkani Skinnskatteberissä 1.12.2021, työ, jonka ymmärrän merkitsevän 
uusia jännittäviä mahdollisuuksia ja uusia haasteita. Tehtävä, jonka otan vastaan   suurella nöyryydellä.
Olen 52-vuotias ja asun Fagerstassa, minulla on vaimo ja 3 aikuista lasta. Nyt kun talvi on aivan nurkan takana, 
pääsen vihdoin kiinnittämään maastohiihtosukset ja lähtemään radalle, urheilulaji, josta pidän todella paljon. 
Maastohiihdon lisäksi muita ulkoiluharrastuksiani ovat se, että yhdessä perheen kanssa pidetään huolta toisistamme 
ja talostamme Fagerstassa.
Kuten sanoin, odotan todella innolla tapaamista ja yhteistyötä kanssasi. Käytän samalla tilaisuutta hyväkseni ja 
toivotan sinulle todella hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta monien uusien haasteiden ja mahdollisuuksien kera.
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B
IBLIO

TEKET
Det händer i december
Utställningar
1 december - 7 januari  
Lokala konstutövare från ABF:s målar-
cirkel ställer ut konst i olika tekniker. 

Jullovspyssel
Under hela jullovet finns pysselpåsar 
att hämta på biblioteket. Varje påse 
innehåller instruktioner och material 
till pyssel som passar dig mellan 7-12 
år.

Om du vill dela med dig av ditt pyssel 
på sociala medier blir vi glada om du 
använder vår hashtag. 
#pysslamedskinnskattebergsbibliotek

Bibblan tipsar!
Inför jul plockar vi fram våra bästa 
boktips på tema julstök. Kom till biblio-
teket och låt dig inspireras!

Vet du om att våra tidskrifter kan 
lånas hem? Hembakat och Hus & Hem 
kanske kan passa nu när julen står för 
dörren?

Konsert och firande!
Måndag 6 december 15.00-17.00
Trio kontrast
Vi firar Finlands självsändighetsdag! 
Maria, samordnare för finskt för-
valtningsområde, finns på plats från 
15.00 och bjuder på kaffe med dopp.

Kl. 16.00 blir det musik och sång med 
 bandet Trio kontrast där vi får höra 
”Visor och ballader från Väst till Öst”.

Tänk dig ett bibliotek 
som alltid är öppet...
Det låter osannolikt, men är  faktiskt 
inte så långt ifrån verklighet.  På 
Skinnskattebergs bibliotek finns en 
funktion som kallas Meröppet. Med 
Mer-
öppet kan 
du som 
låntagare 
besöka 
vårt bib-
liotek alla 
dagar mellan 08.00-21.00. Om du 
arbetar sent och inte hinner in till 
oss innan vi stänger, om du och din 
familj vill komma till oss på lördagar 
och söndagar, om du behöver en plats 
för studier tidiga mornar eller sena 
kvällar, är  Meröppet något för dig! 

Välkommen in till oss om du är 
 nyfiken på Meröppet!  
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B
IBLIO

TEKET
Det händer i december

Sagostund på Stacken
Tisdag 7 december 14.00 
“S N Ö” 

Vi pratar vidare, ordar om bokstäver 
och väder och vind.
Sagostund på familjecentralen Stacken-

Kafé Digi
Onsdag 8 december 15.00-17.00
Onsdag15 december 15.00-17.00
Kom igång med bibliotekets ljud bok- 
och e-bokstjänst Biblio. Lär dig söka 
i vår bibliotekskatalog och reservera 
böcker. Eller få tillgång till biblio-
tekets egna filmtjänst Cineasterna. Du 
 bestämmer vad du vill lära dig!  

Kafé Digi är en plats där vi lär oss 
tillsammans över en kopp kaffe. Inga 
förkunskaper krävs. Ta med din telefon 
eller surfplatta.  
Ingen föranmälan! 

Tips om ekonomi
Torsdag 9 december 14.00

Budget- och skuldrådgivare, Håkan 
Söderlund, gästar biblioteket och 
pratar på ett begripligt och lättsamt 
sätt kring privatekonomi. Vilka kon-
sumentlagar bör jag ha koll på? Vilka 
tips kring min privatekonomi kan jag 
behöva? Allt detta samt lite till kom-
mer du att få svar på denna stund. 

Tidskriftsförsäljning
10 januari - 21 januari
Vi säljer ut 2020 års tidskrifter.

1:-/styck, först till kvarn gäller!

Ordinarie öppettider
Måndag 12:00-17:00

Tisdag  12:00-17:00

Onsdag  12:00-17:00

Torsdag  12:00-17:00

Fredag  10:00-15:00

Avvikande öppettider
Torsdag 23/12 10:00-15:00

Fredag    24/12 Stängt

Torsdag  30/12 10:00-15:00

Fredag  31/12 Stängt

Onsdag  5/1 10:00-15:00

Torsdag  6/1 Stängt

Välkommen in!
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Korpen i december
Söndag 5 december 16.00 Film info: www.kulturhusetkorpen.se

Onsdag 8 december 19:00

 Torleif Thedéen, cello och Marianna Shirinyan, piano 
Torleif Thedéen har i mer än 30 år haft en omfattande verksamhet över hela världen, och har 
spelat med orkestrar som London Philharmonic Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, BBC 
Philharmonic Orchestra och Wiener Symphoniker. Som kammarmusiker framträder Thedéen i 
konsertsalar som Wigmore Hall i London, Carnegie Hall i New York och Concertgebouw i Amsterdam. 
Marianna Shirinyan är en av de mest kreativa och eftertraktade pianisterna i Europa idag, både som 
solist och som kammarmusiker. Shirinyan spelar med stor känslighet, förståelse och teknisk briljans, 
vilket gör att hon kan erbjuda en bred repertoar. Arr: Skinnskattebergs kammarmusikförening med stöd av 
Skinnskattebergs kommun, Västmanlandsmusiken, Statens kulturråd och Systemair.

Tisdag 14 december 18.00

 Kulturskolan 
Teatereleverna visar fyra korta pjäser som de arbetat fram under hösten.
Arr: Kulturskolan

4 januari 15.00

 Jullovsteater 
Tvärslöjd av Kompani Giraff.
En cirkusföreställning för de minsta! Två cirkusartister bygger levande skulpturer av vardagliga 
föremål och sina egna kroppar. Med akrobatik och magi uppstår moment av balans, där nästan allt 
är perfekt och stilla. Kompani Giraffs nya produktion riktar sig från 3 år och uppåt! Det krävs inga 
språkkunskaper då scenspråket är fysiskt och utan ord.
Entré: 50 kronor per person eller 100 kronor för en familj. 
Biljetter köps i dörren med Swish.
Arr: Kulturskolan Korpen, biblioteket och Teaterföreningen med stöd av EKFA-T
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Tillsammans kan vi skapa 
ett bättre Skinnskatteberg! 

 
Vi vill jobba för en kommun där alla 

kommundelar och alla invånare har lika 
stort värde. Vi tror på samverkan för 

bästa möjliga resultat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vi önskar er en riktigt        
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! 

 
Välkommen till möte                   

den 7 december, kl. 18.00, 
på Skogsmästarskolan! 

 
Är Du intresserad av kommunala frågor?    

Då är Du varmt välkommen att delta. Anmäl 
gärna i förväg till någon av oss. Välkommen! 

 

 
                                      

 https://skinnskatteberg.liberalerna.se/ 
Facebook – Liberalerna Skinnskatteberg 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

elisabeth_aberg50@hotmail.com 
carina.sandor@liberalerna.se 

tobias.jarstorp@gmail.com 
vanja.leneklint2@outlook.com 
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God Jul & Gott nytt år!
 

VECKA 49

VECKA 51

VECKA 50

ALLAKTIVITETSHUSET STURE

KÖPINGSVÄGE N 1 6 02 2 2 -51  56 4 7@ AL LAKT IVITETSHUSETSTURE

ONSDAG 8/12

Café Sture 12:30-17:00
Välkommen till Café
Sture!

Karaoke 18:00 - 21:00
Allaktivitetshuset Sture
& Finsk
förvaltningsområde i
samarbete med finska
föreningen bjuder in till
Karaoke! Vi bjuder på
korv!

FREDAG 10/12

Vardagsrummet
10:00 - 12:00 Samarbete
med Kulturreservatets
Folkhögskola. Sjung,
lyssna, läs, samtala!

Paketspelet!
13:30-16:30
18:00 - 23:00
Allaktivitetshuset Sture har
öppet och bjuder in till
paketspelet 18:00!

ONSDAG 15/12

Lussefika 
12:30 - 17:00 &
18:00 - 21:00
Välkommen till
Allaktivitetshuset Sture på
lussefika! 

TORSDAG 16/12

Glöggkväll 18:00 - 21:00 
Myskväll på Sture, vi
bjuder på glöggmys!

FREDAG 17/12

Vardagsrummet
10:00 - 12:00 Samarbete
med Kulturreservatets
Folkhögskola. Sjung,
lyssna, läs, samtala!

Sture har öppet! 
14:00 - 17:00
Allaktivitetshuset Sture har
öppet!

ONSDAG 22/12

Julbord 18:00 - 22:00
Allaktivitetshuset Sture
bjuder in till julmiddag!
Anmälan krävs!

Varmt välkommen till Allaktivitetshuset Sture, adress
Köpingsvägen 16, 73931 Skinnskatteberg.

Tillsammans skapar vi roliga aktiviteter för alla
människor i alla åldrar. 

 
Vid frågor kontakta verksamhetsledare Gabriel

Andersson på telefon 0222-51 56 47.

TISDAG 21/12

Julfeeling 12:00 - 18:00
Allaktivitetshuset Sture
har öppet 12:00-18:00. 

LÖRDAG 18/12

Julmys 18:00 - 21:00 
Myskväll på Sture!

December 2021
ALLAKTIVITETSHUSET STURE

TORSDAG 9/12

Oförskämt broderi
18:00-21:00
Lina från By The Book
kommer på besök och
håller kurs i
"Oförskämda broderi".
Anmälan krävs - 0222-
51 56 47. Lär dig
brodera! 

VECKA 52

ONSDAG 29/12

Jullovsskoj 11:00 - 16:00
Allaktivitetshuset Sture
bjuder in till jullovsskoj!

TISDAG 28/12

Familjedag 10:30 - 14:30
Allaktivitetshuset Sture
bjuder in till korvgrillning
och lekar på
Herrgårdsängen!  

2 DECEMBER, 18:00!

JULKONSERT

Kulturskolans elever bjuder in till Julkonsert
på Allaktivitetshuset Sture! Välkomna!


