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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
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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.

Kiinteistöpalvelut arkisin klo 8–16
0222-51 58 50
 
Kiinteistöpalvelut,  
iltaisin ja viikonloppuisin
0222-51 58 51

VA-päivystys 
070-651 45 87

Tässä tärkeitä puhelinnumeroita, 
säästettäväksi!

Fastighetsservice, vardagar 8–16
0222-51 58 50

Fastighetsservice,  
kvällar och helger
0222-51 58 51

VA jouren
070-651 45 87

Viktiga nummer  
Skinnskattebergs kommun! 

Kulturriket i Bergslagen
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Kommunalrådet har ordet

Lena Lovén Rolén 
Kommunalråd
0222-51 57 01

Hej på er! 

Då är vi här, november! En månad som många 
ogillar på grund av mörkrets intåg och småtrista 
väder i största allmänhet. Kan man i det fallet lära 
sig att gilla denna månad? Kanske? Kanske inte? 
Varma och anpassade kläder efter väderlek, lite 
extra uppmuntrande aktiviteter och utmaningar i 
vardagen samt lite extra ljus kan pigga upp? 
Jag gör ett försök!  

Hänt sedan sist: 
• Samhället har tagit ett stort steg mot  

återgång till det normala. Nu kan konserter 
och andra tillställningar i stora grupper  
planeras och genomföras. Min bestämda 
åsikt är att vi alla måste fortsätta att hjälpa 
varandra och komma ihåg att ta ansvar samt 
fortsatt vara försiktiga och hålla avstånd.  

• Det hände en våldsam och tragisk olycka i 
Gunnilbokorset i september. Redan innan 
detta hände hade kommunen och  
trafikverket ett inbokat möte, bl.a. för att 
diskutera den olycksdrabbade korsningen om 
vilken trafikverket sedan tidigare initierat en 
utredning . Nu har de tillsatt en  
projektledare och arbetet är i full gång.  
Parallellt med detta har kommunen, också 
sedan tidigare, skickat in en ansökan till  
Länsstyrelsen om nedsättning av hastighet 
samt stoppskylt från Västeråshållet. I  
samband med olyckan har nu Länsstyrelsen 
initierat en utredning med samma  
lösningsförslag som kommunen. Detta bör gå 
ganska snabbt vilket inte  trafikverkets  
utredning kommer att göra, den beräknas ta 
minst ett år. Jag hoppas att vi har skyltar på 
plats innan jul. Ni som åkt där och ser att  
ytterligare siktförbättringar nu har gjorts. 
Bra! 

• Fantastiskt roligt att se att Skinnskattebergs 
kommun klättrat 55 platser i Svenskt  
Närlingslivs årliga ranking, från 286 till 231, 
# företagsklimat. Ett stort tack för gott arbete 
till alla som är involverade! 

• Företagsbesök har äntligen kommit igång 
efter en lång tids uppehåll p.g.a. Covid. Det 
känns så viktigt och roligt att få träffa alla 

duktiga företagare som skapar service och 
arbetstillfällen i kommunen. Att kommunen 
har en bra dialog med er är jätteviktigt, dvs att 
kommunen gör det vi har rådighet över och ger 
en bra service.  

• Allaktivitetshuset Sture fortsätter med 
aktiviteter och har öppet för alla åldrar. Denna 
information kommer jag att upprepa eftersom 
Sture är en stor satsning som vi gemensamt 
anser är viktig. Att kommunens medborgare 
har en gemensam plats att gå till där vi kan 
umgås, hitta gemenskap,  
underhålla/underhållas, skapa, bildas m.m. 

• Pensionärsrådet har även det kunnat  
träffas för första gången på länge. Vi hade ett 
möte förra veckan och kommer att ha nästa i 
januari/februari. Till er som har en idé om  
ytterligare representanter för äldre, hör gärna 
av er till mig. De som nu ingår är PRO  
Riddarhyttan, PRO Skinnskatteberg,  
Hörselfrämjandet, Finska föreningen och SPF. 
Det är viktigt att det vi gör når och  
representeras av många. Skinnskatteberg har 
1 300 invånare som är 65 år eller äldre.  

• Rekrytering av ny kommunchef pågår.  
Glädjande att så många kompetenta har sökt. 

• Kollektivtrafikupphandling är på gång nästa 
år. Kommunens ambition är att få med en tur 
till Västerås och tillbaka för gymnasielever och 
arbetspendling. Målet är att kunna resa ner på 
1 timme och 5 minuter. 

Jag vill och ska vara tillgänglig för er invånare. 
I oktober satt jag på biblioteket vid två tillfällen 
och i november är jag på Sture vid två  
tillfällen. Torsdag 4/11 kl. 19.00-20.00 samt  
onsdag 24/11kl. 15.00-16.00. Jag kommer  
naturligtvis ut till ytterområden också.  
Återkommer om var och när i varje 0222:an. 

Ta hand om er och varandra och hör gärna av 
er om något ni har på hjärtat kring kommunens 
utveckling. 
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Polisen informerar

Polisen i lokalpolisområde 
Norra Västmanland genom  

kommunpolis Eva Lindberg. 
Telefon: 010-567 53 94   

Vi är inne i november och i slutet av månaden 
avslutas projektet ”Kvinna In  I Sverige” som jag 
varit delaktig i under tre år. En fantastisk tid där jag 
haft förmånen att delta i alla fem kommunerna och 
möta kvinnor från olika länder. Att få se kvinnornas 
utveckling från utanförskap till att många av dem 
idag är ute på praktik eller som några, fått sitt 
första jobb i Sverige, är en ynnest. Av den rädsla 
som alla kvinnor kände, när vi möttes de första 
gångerna, finns idag inte ett spår kvar. Eftersom 
jag alltid mött dem iklädd uniform har det blivit 
naturligt för dem att se och möta andra personer 
som också jobbar i uniform. 

Många av er vittnar om att ni ser polisen med 
jämna mellanrum i kommunen. De flesta tycker att 
det är bra med våra återkommande trafikkontroller, 
även om det naturligtvis finns de som tycker något 
helt annat. Med anledning av pandemin har vi haft 
restriktioner som påverkat vårt arbete. Bl a har vi 
inte kunnat ha trafikkontroller, där alla stoppade 
trafikanter fått göra alkoholutandningsprov, något 
som numera är fullt möjligt. När vi har 
trafikkontroller så vet jag att många, på olika sätt, 
ser till att informera om att vi har kontroll på aktuell 
plats. Där tycker jag att var och en ska fundera lite 
på vad det kan innebära att gå ut med sådan 
”upplysande” information. Vad är det som säger 
att den informationen inte når just den förare av ett 

fordon som du själv anser är ett problem. Eftersom 
många hör av sig gällande höga hastigheter, 
A-traktorer, smällare och högt spelande musik mm, 
så bör det finnas ett behov av att polisen kan utföra 
sitt arbete. Just kontrollen av ett fordon har i många, 
många fall gjort att vi kunnat jobba vidare i helt 
andra ärenden.

Som vanligt på hösten vill jag uppmana er alla som 
är ute och kör att lätta på gasen, främst vid gryning 
och skymning, då mycket vilt är ute på våra vägar. 
Glöm inte att sätta på er reflexer så att ni syns ute i 
trafiken!

Efter att ha jobbat hemifrån under mycket lång tid 
är det nu dags att vara på kontoret i kommunhuset 
igen. Jag kommer inte att ha en fast dag som 
tidigare, utan kommer att vara på plats lite olika 
dagar. Ni når mig på telefon 010-5675394 eller 
eva.lindberg@polisen.se om ni vill boka in en tid 
med mig. 



0222:an | www.skinnskatteberg.se 5

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 2 november:  
Vi gör ljuslyktor och pumpapyssel

Torsdag 11 november: 
kl. 11:30, Gemensam sopplunch.  
Anmälan på Stacken.

Tisdag 16 november:  
kl. 14:00: Sagostund med Isabelle. 

Torsdag 25 november: 
kl. 10:00: 1:a adventsfika.

Torsdag 25 november: 
kl. 17:30 - 19:30: Pysselkväll med fika.  
Anmälan på Stacken.

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

Information

Marnix Bijl 
Näringslivsutvecklare

0222-51 56 50

Trendbrottet är ett faktum! Skinnskattebergs 
kommun klättrar 55 platser från plats 286 till plats 
231 i Svenskt Näringslivs årliga rankning av 
företagsklimatet. Ett stort grattis till Hallstahammar 
och Kungsör i vårt vackra Västmanland som båda 
har en Topp-50 notering. Varje år mäter Svenskt 
Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att 
driva företag i sina respektive kommuner. Svaren 
från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet 
uppfattas av företagen.
   Enligt enkäten har företagen i Skinnskatteberg 
störst behov av att beslutsfattare har en bättre 
förståelse för företagandet. Då kan jag till exempel 
tänka mig att kommunen är en pålitlig affärspartner, 
ett handslag eller en muntlig överenskommelse 
betyder mycket. Men vad är en bättre förståelse 
för dig? Företagaren har också ett behov av en 
bättre dialog. Samma fråga där – Vad innehåller en 
bättre dialog för dig? Vad händer idag när det gäller 
dialogen? Varannan vecka publiceras Veckans Tips. 
Näringslivs nyhetsbrev skickas ut fyra gånger om 
året. Nyligen har utskicket av näringslivs nyhetsmejl 
intensiverat till ett mejl i slutet av varje månad. Fö-
retagsbesök är på gång igen. Under oktober månad 
blev det tre lokala företagsträffar i Riddarhyttan, 
Bysala och Skinnskattebergs tätort. En julfrukost i 
samarbete med Skinnskattebergs FöretagsNätverk 
är planerad till december. Inför året 2022 finns en 
idé – tack för förslaget! – att ha ett Näringslivskafé 
en gång i månaden. 
Som person gillar jag fysiska träffar bäst. Har du 
idéer kring hur kommunen kan förbättra servicen, 
öka förståelse och förbättra dialogen? Tveka inte 
en sekund att kontakta mig. Då tar vi en kopp kaffe 
tillsammans för att kolla vad du och jag kan göra 
konkret. Jag ser fram emot att träffa dig!

Med vänliga hälsningar /  
Kind regards, 

Näringslivet i  
Skinnskattebergs  
kommun
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Kulturriket i Bergslagen

Tomter till salu!  
Vill du bygga ditt drömhus i Skinnskatteberg? 

Kommunen har lediga hustomter att erbjuda till 
försäljning!

För frågor kontakta  
Leila Imamovic 

leila.imamovic@skinnskatteberg.se 
0222-51 57 09

Suomen kielen hallintoalue 
pitää neuvonpitokokouksen 
torstaina 11/11 Klo: 13–16 
Skinnskattebergin 
kirjastossa.

Tervetuloa!

Finskt förvaltningsområde 
har öppet samrådsmöte 
torsdag 11/11 Kl: 13–16 på 
biblioteket i Skinnskatteberg.

Välkommen!

Samråd
Tomgångskörning 
I Skinnskatteberg,  
Riddarhyttan och Färna
 
Inom Skinnskattebergs, Riddarhyttans och  
Färna tätorter (detaljplanelagt område) får 
tomgångskörning med motordrivet fordon 
ske under högst en (1) minut.
Bilavgaser innehåller ämnen som är skadliga 
för människor (kväveoxider, kolmonoxid, 
kolväten, svaveldioxid, partiklar och lus-
tgas). Dessa ämnen kan vara besvärande för 
allergiska och känsliga personer. De bidrar 
också till växthuseffekten och är skadliga för 
växter.

Glöm inte att manusstopp för  
0222:an december är den  

8 november!
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Information
Kulturriket i Bergslagen

Planerade vattenavstängningar och 
tillhörande ventilbyten 2021

Följande veckor kommer vattnet vara avstängt under några timmar någon dag: 

V:37 Villavägen/Östra ringvägen 

V:38 Klockarbergsvägen/Centralvägen  

V:39 Sotvretsvägen 19 

V:40 Kolmilevägen/ Vattentornet  (NATTARBETE) 

V:41 Kolmilevägen/ Vattentornet  (NATTARBETE) 

V:42 Kolmilevägen  12-14 

V:43 Skrindvägen 

V:44 Skrindvägen 

V:45 Resvägen 

V:46 Harkvägen 

V:47 Hagstuvägen/Stybbvägen 

Vi kanske måste stänga av ett större område än beräknat, och vill på detta sätt försöka få förståelse, för att vi arbetar 

med att säkerhetsställa ett bättre ledningsnät i framtiden.

Skinnskattebergs kommun arbetar för tillfället med att säkerställa ett bättre och 
stabilare ledningsnät. Som en del i detta arbete byts ventiler ut på det nuvarande 
nätet och detta leder till att vattnet måste stängas av under några timmar. 

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. 070-6514587 
Med Vänliga Hälsningar
Teknik o Service/ VA 
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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

Årets Influensavaccinering  
startar i November

På grund av den rådande pandemin 
kommer inte årets influensavaccinering att 
ske via Drop-in på vårdcentralen. 

Du kan därför boka din vaccination på 
följande vis: 
i första hand gå in på 1177.se och bokar
Eller ring 021-17 66 40 för bokning.

Vaccinationen sker inte på vårdcentralen 
utan i lokalen före 
(infektionsmottagningen).

Med vänliga hälsningar, 
Skinnskattebergs Vårdcentral

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

Kandidera för Centerpartiet
Vill du ställa upp för centerpartiet i 2022 års val? 
Vet du någon som borde stå på Centerpartiets 

valsedlar?
Hör då gärna av er till oss.

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
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Detta händer på Korpen i november!

WAO, Wilho Akseli Ollikainen 
De kallar sig WAO efter Wilho Akseli Ollikainen och är en unik ny 
konstellation med delar av JP Nyströms och Jord tillsammans med den finske 
mästerspelmannen Arto Järvelä.
Tjära människa inleder föreställningen. Det är en monolog om Wilho Akseli.
Efter paus spelar de sångerna och berättar mer om kulturkraften från Ullatti 
som skapade 100-tals sånger och dikter.
Artisterna har spelat med eller inspirerats av tänkaren, konstnären och 
människan Wilho Ollikainen (1934-98). Här är hans liv och konstnärskap. 
Medverkande:
Göran Eriksson, kontrabas, sång, Markus Falck, tramporgel, durspel, Susanne 
Rantatalo, sång, Jan Johansson, dragspel, sång, Arto Järvelä, fiol, kantele, sång.

Tisdag 2 november 19.00 
Arr: Kultera med stöd från Ett Kulturliv För 
Alla, Västmanlandsmusiken och Finskt 
förvaltningsområde.

Omsorgen med VästmanlandsTeater
Omsorgen är en poetisk och surrealistisk betraktelse över våra gemensamma 
skyddssystem. Med en glad ton, starka kontraster och dans och sång tar vi oss 
an tunga ämnen och våra förändrade livsvillkor. Föreställningen behandlar idén 
om ett kollektiv omhändertagande och vem som ska betala priset för det.

Fredag 19 november 18.00 

Måndag 1 november 19:00 Film. För info  www.kulturhusetkorpen.se

Söndag 7 november 16:00 Film. För info  www.kulturhusetkorpen.se
Tisdag 9 november 19:00 Film. För info  www.kulturhusetkorpen.se

Vem ser Dim med Teater Pero
En pjäs om att vara väldigt liten... men ändå inte minst... I skogen där Dim 
bor finns det massor att upptäcka. Dim tittar uppåt, på barnen som leker, och 
missar just därför att det finns en liten, liten krumelur som också tittar uppåt. 
Uppåt på Dim.

Söndag 21 november 13.00
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Christina Grigoryants, piano 
1994 antogs Christina till den prestigefyllda ryska musikhögskolan Gnessin 
under ledning  av sådana professorer som Boris Berlin, Tatiana Pospelova, 
Larissa Starodubvrovskaya och Alexey Skavrosnky.
Sedan barndomen har hon också utvecklat en passion för jazz och varit 
involverad i experimentella moderna musikprojekt som solist och improvisatör.
Hennes repertoar innehåller olika tidpunkter och stilar av musik från barock 
till modern jazz inklusive verk av Bach, Mozart, Beethoven, Liszt, Chopin, 
Schumann, Tchaikovsky, Rachmaninoff, Ravel, Gershwin, Brubeck, Piazzolla 
och många fler.
Från 1994 till 2019 har Christina också arbetat som musiklärare, men fokuserar 
nu enbart på sitt arbete som utövande musiker.

Söndag 21 november 16.00
Arr: Skinnskattebergs kammarmusik-
förening med stöd av Skinnskattebergs kommun, 
Västmanlandsmusiken, Statens kulturråd och 
Systemair.

Årsmöte för Kultera Korpens vänner
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Måndag 22 november 18.30

Tisdag 23 november 19:00 Film. För info  www.kulturhusetkorpen.se
Tisdag 30 november 19:00 Film. För info  www.kulturhusetkorpen.se

November
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Svenska kyrkans Kalendarium                      november 2021

6 nov kl.11
kl.14
kl.18

Minnesgudstjänst i Heds kyrka 
Minnesgudstjänst i Gunnilbo kyrka
Minnesgudstjänst i Skinnskattebergs kyrka

7 nov kl.11
kl.17

Gudstjänst i Skinnskattebergs kyrka
Finsk gudstjänst i Skinnskattebergs kyrka

14 nov kl.11 Gudstjänst för små och stora i Skinnskattebergs kyrka
21 nov kl.11 Gudstjänst i Heds kyrka
28 nov kl.11

kl.18
Adventsgudstjänst i Skinnskattebergs kyrka
Vi sjunger in advent i Heds kyrka

1 nov kl.14 Heds kyrkliga syförening träffas i Hedgården
3 nov kl.13 Korsdrag i S:t Davidsgården
5 nov kl.10 Babypaketstillverkning i S:t Davidsgården
5 nov kl.13 Öppna kyrkor med ljuständning och fika. 
9 nov kl.12 Sopplunch i Hedgården
10 nov kl.18 Församlingsafton Kulturbild och vardagsprat i Hedgården
15 nov kl.14 Heds kyrkliga syförening träffas i Hedgården
17 nov kl.13 Korsdrag i S:t Davidsgården
19 nov kl.10 Babypaketstillverkning i S:t Davidsgården
26 nov kl.18 Syföreningsauktion i Hedgården

Med reservation för ändringar pga restriktioner med kort varselGudstjänster

Konserter & Övriga Verksamheter

KontaktinformationKontaktinformation
PPaassttoorrsseexxpp..  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

Kom och sjung! 
Må-Bra kören träffas i  

S:t Davidsgården varje torsdag kl.17.30
Varmt välkomna!



0222:an | www.skinnskatteberg.se 13

 
Syföreningsauktion i Hedgården 

Nu är det äntligen dags för
Heds kyrkliga syföreningsauktion

i Hedgården den 26 november kl.19
Brödförsäljning börjar kl.18

OBS! Endast kontanter.
 

Varmt välkomna!

Församlingsaktuellt                  november 2021

Vilken höst det har varit, inte bara i Sverige utan också i vår församling.  
En pandemi som enträget håller sig fast trots vacciner och restriktioner.
Vi har haft en del projekt igång. Restaureringen av kyrkogårdsgångarna i Hed har gått 
bra och är slutfört. Projektet med automatbevattningen på en del av Skinnskattebergs 
kyrkogård har påbörjats och förväntas tas i bruk under 2022.
Efter ett väl genomfört Kyrkoval kan vi konstatera att deltagandet sjönk något och 
landade på 17,99% men det är ändå ett bra resultat för vår lilla församling. 
I slutet av september genomfördes en visitation av kontraktsprosten i Norra Västmanland 
Markus Holmberg. Genom en visitation kan man se vad som skett, vad som sker i 
församlingen samt vilka utmaningar som kan komma i framtiden. 
Vad visitationen kom fram till kommer att visas i en rapport längre fram.

Allhelgona 2021
Välkommen att tända gravljus vid 
gravar och minneslundar men tänk 
på att:
Marschaller och gravljus av glas 
inte bör användas på kyrkogården.
De sotar, stänker, orsakar  
övertändning och kan spricka.
I minneslundarna och på 
askgravplatserna är det inte tillåtet 
att sätta ut prydnadsföremål, 
endast snittblommor, ljung och 
ljus. Visa respekt för platsen och 
alla de människor som vilar här.

Öppen kyrka fredag den 6 november 
Alla våra kyrkor är öppna för ljuständning och fika 
mellan kl.13-17. Heds kyrkliga syförening bjuder 
på fika i Hed och Frivilliggruppen ordnar fika i  
Skinnskatteberg

Lördag den 7 november - Alla helgons dag
Minnesgudstjänst kl.11 i Heds kyrka 
Minnesgudstjänst kl.14 i Gunnilbo kyrka 
Minnesgudstjänst kl.18 i Skinnskattebergs kyrka
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VECKA 47 VECKA 48

November 2021
ALLAKTIVITETSHUSET STURE

VECKA 45 VECKA 46

ALLAKTIVITETSHUSET STURE

KÖP I NGSVÄGEN 16 0222-51  56 47@ALLAKTIVITE TSHUSE TSTUR E

ONSDAG 10/11

Baka Choklad/citron
muffins, smulpaj! 
12:30 - 17:00 & 
18:00-21:00
Varmt välkommen till
Allaktivitetshuset Sture!

TORSDAG 11/11

Spelkväll 18:00 - 21:00
Allaktivitetshuset Sture
Bjuder in till spelkväll! 

FREDAG 12/11

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

Fredagschill 
18:00 - 23:00
Allaktivitetshuset Sture har
öppet!

ONSDAG 17/11

Café Sture - föreläsning
12:30 - 17:00
Välkommen till Café Sture
och föreläsning. 

Filmkväll 18:00 - 21:00
Varmt välkomna på
Åldersanpassad filmkväll!

TORSDAG 18/11

Myskväll 18:00 - 21:00 
Myskväll på Sture, vi
bjuder på varm choklad!

FREDAG 19/11

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

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

ONSDAG 24/11

Café Sture + pyssel 12:30
- 17:00
Välkommen till Café Sture.

Pyssel 18:00 - 21:00
Allaktivitetshuset Sture har
öppet 18:00-21:00. 

TORSDAG 25/11

Surprise! 18:00 - 21:00 
Välkomna till Surprise??

FREDAG 26/11

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

Resa - Jumpyard
Avgång 19:00
Följ med på en resa till
Västerås och Jumpyard!
Frågor ring 0222-51 56 47.

ONSDAG 1/12

Bakning 12:30 - 17:00
Kom till Allaktivitetshuset
Sture och baka!

Öppet 18:00 - 21:00
Allaktivitetshuset Sture har
öppet 18:00-21:00. 

TORSDAG 2/12

Kreativa 18:00 - 21:00 
Välkommen!

FREDAG 3/12

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

Café Sture 12:30-17:00
Välkommen!

@ALLAKTIVITETHUSETSTURE

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.

LÖRDAG 4/12

Öppet 18:00 - 23:00 
Välkommen!

Cirkusskola 19-21/11. 
se separat affisch!
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FOLKPARKERNAS PROGRAMBOLAG PRESENTERAR

Information & bokning 08-452 25 52

Artister & Evenemangwww.zillah.se www.programbolaget.com

Söndag 28 november
Kl 14:00

Folkets park, Skinnskatteberg

     Skinnskatteberg 
  
PRO – Aktiviteter november/december -21 
Bingo i PRO-lokalen. Varannan onsdag kl 14
3/11,  17/11,  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 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
Höst/Budgetmöte. Tisdag 23 november kl 14 
Plats:  Allaktivitetshuset Sture
Underhållning, fika, lotter, åror
Anmälan till Jane Pettersson, tel 072-211 00 23
Bussresa till Julmarknaden i Nora
Lördag 4 december.  Bussen avgår från 
Järnvägsstationen i Skbg kl 10.
Pris 150 kr/person.  Betalas i förskott.
Anmälan till Mayvor Hassenstein, tel 073-765 04 00
Julbord på Brukshotellet i Skinnskatteberg
Tisdag 7 december kl 14
Pris: 150 kr/person.
Anmälan till Jane Pettersson, tel 072-211 00 23

Välkomna!
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Kommunnytt 
från våra sektorchefer!

Carina Gullemo Kenneth Johansson Daniel Wångblad Birgitta LövestedtAnna Charlier

Carina Gullemo, Sektorchef Vård och omsorg 
Nu går vi in i hösten vilket innebär att det är dags för att ta influensavaccin. Vidare så kommer brukare 
inom vård och omsorg att bli erbjudna en tredje vaccinationsdos gällande covid-19. I november månad så 
kommer nya anhörigsamordnaren att tillträda sin tjänst. Kontaktuppgifter kommer att finnas via växel eller 
på hemsidan.

Birgitta Lövestedt, Sektorchef Kultur och fritid  
På Kulturskolan i Korpen är verksamheten i full gång och det sjuder av liv, precis som det ska. 
Allaktivitetshuset Sture har gjort en rivstart och lockar allt fler besökare i alla åldrar. Verksamheten 
varierar verkligen då ambitionen är att det ska finns något för alla. Även Korpen erbjuder 
kulturevenemang på kvällstid vilket är så efterlängtat av många. Sist men inte minst vill jag slå ett slag för 
allt som finns att upptäcka på biblioteket i forma av litteratur, utställningar och många andra läsfrämjande 
aktiviteter. Sammanfattningsvis så känns det nu så otroligt glädjande när vi kan träffas igen och genom 
kultur i kommunen, av allehanda slag, kan erbjuda nya perspektiv och nya mellanmänskliga möten. 
Skinnskattebergs kommun är verkligen Kulturriket i Bergslagen!

Anna Charlier, HR- chef 
Under hösten har det genom finskt förvaltningsområde anordnats föreställning för barn och personal inom 
förskolan som handlade om ord som kom bort. Föreställningen var både på finska och på svenska.
Det har också varit en föreställning på Hemgården som heter ”Finska-världens lättaste eller svåraste 
språk?”, en föreställning med både sång och finska ordfraser.

Daniel Wångblad, Ekonomichef 
Nu när delårsbokslutet, som gjordes på augusti månads resultat, och även budgeten har lämnats in börjar 
vi på ekonomiavdelning att blicka framåt. Dels börjar arbetet att skapa ett årsbokslut, dels tittar vi på hur 
vi ska arbeta år 2022 med de tillgångar som är avsatta. 
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www.skinnskatteberg.se
www.upplevskinnskatteberg.se

Christopher Åberg Olle Karlsson Angelique Nyström 

Kulturriket i Bergslagen

Olle Karlsson, Sektorchef Teknik och service 
Som ett led att göra kommunen säkrare och tryggare kommer röjning av sly, gallring av träd samt 
stamkvistning längs Strandpromenaden att genomföras.
Ett nystartat projekt där vi tillsammans inom förvaltningarna skall göra Strandpromenaden fin. 
Verksamheterna som samarbetar är integration och arbetsmarknad (IAB), gemensam service (GS) och 
Kultur och Fritid tillsammans med Naturskyddsföreningen. Planeringen är i full gång och ett startmöte har 
genomförts där alla verksamheterna är positivt inställda till detta gemensamma projekt. 
Röjning och gallring kommer påbörjas under november månad i år. Utifrån detta ber vi om förståelse av er 
som promenerar längs stråket.
För mer information om projektet se kommunens Facebooksida och hemsida.
Har ni frågor kring detta eller andra saker ni undrar över så kontakta tekniska. 
Ni når kundtjänst på följande nummer 0222–515850.

Angelique Nyström, Förvaltningschef miljö- och bygg 
Planering inför 2022 pågår för fullt. Vi kommer även nästa år fortsätta med projektet ovårdade tomter/
fastigheter då vi ser att det finns ett stort behov. Tyvärr finns det byggnader som står och förfaller vilket 
strider mot Plan- och bygglagen. Varje fastighetsägare har ett ansvar att hålla tomten i vårdat skick och 
att se till att byggnaden underhålls. Vi har i år inventerat ett antal fastigheter i Skinnskattebergs- och 
Riddarhyttans tätort och ställt krav där de uppfyller kriterierna för att vara ovårdad. Vi har även fått in ett 
flertal objekt från er invånare och vill tacka er för att ni hört av er till oss med information.
Förutom ordinarie planerade tillsyner inom livsmedel, tobak, alkohol, hälsoskydd och miljöverksamhet 
kommer lantbrukstillsyn och strandskyddstillsyn att bedrivas under året.

Christopher Åberg, tf. Sektorchef Barn och utbildning 
I förra numret av 0222:an tackade jag för mig och hälsade min efterträdare Henrik Junno välkommen. 
Han börjar i december, så jag hänger kvar en liten stund till innan jag går tillbaks till Klockarbergsskolan 
som biträdande rektor med ansvar för högstadiet. 
Upphandling av skolskjutsleverantör, investeringsbudget, lokalutredningsplan och planering för uppstarten 
av grundsärskola nästa läsår är några av de saker som hösten har att bjuda. Just lokalutredningsplanen 
är mycket intressant att vara involverad i. Kommunen äger många fastigheter och skolan och förskolorna 
nyttjar en hel del av dem. Det är intressant med ett kommunövergripande perspektiv. Bra förskole- och 
skolverksamhet är viktiga komponenter för en välfungerade kommun och lokalerna är grundläggande för 
att verksamheten ska kunna bedrivas på ett bra sätt.
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Carina Gullemo, Sektorchef Vård och omsorg 
Nyt olemme menossa syksyyn, ja tämä tarkoittaa, että on aika ottaa influenssarokotteen. Lisäksi 
terveydenhuollon käyttäjille tarjotaan kolmas rokotusannos, covid-19. Marraskuussa uusi 
perhekoordinaattori aloittaa tehtävässään. Yhteystiedot ovat saatavilla puhelinvaihdon tai verkkosivun 
kautta.

Birgitta Lövestedt, Sektorchef Kultur och fritid  
Korpenin Kulturskolanissa liike on täydessä vauhdissa ja se on täynnä elämää, aivan kuten pitääkin. 
Kaiken toiminnan talo Sture on edistynyt ja houkuttelee yhä enemmän kaikenikäisiä kävijöitä. 
Liiketoiminta todella vaihtelee, koska tavoitteena on, että jokaiselle olisi jotain. Korpen tarjoaa myös 
kulttuuritapahtumia illalla, jota monet odottavat. Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä haluan iskeä 
kaikkeen, mitä kirjastosta voi löytää kirjallisuuden, näyttelyiden ja monien muiden lukemista edistävien 
toimintojen muodossa. Yhteenvetona voidaan todeta, että nyt tuntuu niin uskomattoman ilahduttavalta, 
kun voimme tavata uudelleen ja kulttuurin kautta kunnassa kaikenlaisia, tarjota uusia näkökulmia ja uusia 
ihmissuhteita. Skinnskattebergin kunta on Bergslagenin kulttuurivaltakunta!

Anna Charlier, HR- chef 
Syksyn aikana esikoulun oppilaille ja henkilökunnalle järjestettiin Suomen hallintoalueen kautta esitys, 
tämä käsitti kadonneita sanoja. Esitys oli sekä suomeksi että ruotsiksi.
Hemgårdenissa on myös ollut esitys nimeltä ”Suomen kieli, maailman helpoin tai vaikein kieli?”, Esitys, 
jossa oli sekä laulua että suomenkielisiä lauseita. 

Kunnan uutisia! 
sektorijohtajilta!

Daniel Wångblad, Ekonomichef 
Nyt kun välitilinpäätös, joka laadittiin elokuun tuloksista, ja myös talousarvioehdotus vuodelle 2022 
on toimitettu politiikoille, olemme talousosastolla alkaneet katsoa eteenpäin. Työ alkaa tilinpäätöksen 
laatimisella, ja myös katsomme, miten toimimme vuonna 2022 varattujen varojen kanssa.
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Christopher Åberg Olle Karlsson Angelique Nyström 

Olle Karlsson, Sektorchef Teknik och service 
Osana kunnan turvallisuuden parantamista Rantapolun varrella raivataan, harvennetaan ja karsitaan 
oksia.
Hiljattain aloitettu projekti, jossa yhdessä hallintojen kanssa teemme Rantapolusta entistä mieluisemman.
Yhteistyössä ovat integration och arbetsmarknad (IAB), gemensam service (GS) ja Sektori kulttuuri ja 
vapaa -aika Ruotsin luonnonsuojeluliiton kanssa.
Suunnittelu on täydessä vauhdissa ja ensimmäinen kokous on pidetty, jossa kaikki toiminnot ovat 
myönteisiä tämän yhteistyön suhteen.
Raivaus ja harvennus alkavaa tämän vuoden marraskuussa. Pyydämme ymmärrystä epämukavuudesta, 
jota tämä työ voi aiheuttaa reitin varrella kulkeville.
Lisätietoja hankkeesta löytyy kunnan Facebook -sivulta ja verkkosivuilta.
Jos sinulla on kysyttävää tästä tai muista sinua kiinnostavista asioista, ota yhteyttä tekniseen palveluun.
Yhteyden asiakaspalveluun saa numeroilla 0222–515850.

Angelique Nyström, Förvaltningschef miljö- och bygg 
Vuoden 2022 suunnittelu on täydessä vauhdissa. Jatkamme myös ensi vuonna hoitamattomien tonttien 
/ kiinteistöjen projektia, koska näemme, että tarve on suuri. Valitettavasti on rakennuksia, jotka ovat 
huonokuntoisia, mikä on suunnittelu- ja rakennuslain vastaista. Jokaisella kiinteistön omistajalla on 
velvollisuus pitää tontin hyvässä kunnossa ja huolehtia rakennuksen ylläpidosta. Tänä vuonna olemme 
kartoittaneet useita Skinnskatteberin ja Riddarhyttanin kaupunkialueiden kiinteistöjä ja asettaneet 
vaatimuksia, jos ne täyttävät laiminlyönnin kriteerit. Olemme myös saaneet useita kohteita asukkailta ja 
haluamme kiittää siitä, että otitte yhteyttä meihin ja antanut tietoja.
Säännöllisten suunniteltujen elintarvikkeiden, tupakan, alkoholin, terveyden suojelun ja ympäristön 
tarkastusten lisäksi vuoden aikana tehdään maataloustarkastuksia ja ranta suojelutarkastuksia.

Kulturriket i Bergslagen

Christopher Åberg, tf. Sektorchef Barn och utbildning 
0222: n edellisessä numerossa toivotin tervetulleeksi seuraajani Henrik Junnon. Hän aloittaa joulukuussa, 
joten olen vielä virassa jonkun aikaa, ennen kuin palaan takaisin Klockarberikoulun avustavana rehtorina, 
vastaan lukiosta. Koulukuljetustoimittajan hankinta, investointibudjetti, toimitilaselvitys ja erityisopetuksen 
perustamisen suunnittelu ensi lukuvuodelle ovat joitakin syksyn haasteita. Toimitilaselvityksessä on 
erittäin mielenkiintoista olla mukana. Kunta omistaa monia kiinteistöjä, koulu ja esikoulut käyttävät suurta 
osaa näistä.  On mielenkiintoista nähdä kunnan laajuisen näkökulman. Hyvä esikoulu- ja koulutoiminta 
ovat tärkeitä osia hyvin toimivalle kunnalle ja tilat ovat peruslaatuisia hyvän toiminnan toteuttamiseksi.
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www.socialdemokraterna.se 
www.skinnskatteberg.socialdemokraterna.se 

www.facebook.com/socialdemokraternaskinnskatteberg/

Partifrågor kontakta:  
Fredrik Wigerskog.  

fredrikvigerskog@gmail.com 070-2020369
 

Kommunpolitiska frågor kontakta:  
Lena Loven Rolen   

loven.rolen@telia.com  070-7287238

Du som är medlem eller sympatisör
Vill du vara med och påverka vad vi (S) ska 

prioritera inför kommande 
mandatperiod? 

Lördagen den 6/11 kl 10-16: tillbakablick och 
påbörjar ta fram förslag för framtiden (fika och 

lunch ingår) 

Vi forsättter sedan på våra onsdags  
caféer  10:e, 17:e och 24/11 mellan kl 18-20.  
Kom och tala om vad  just du tycker är viktigt. 
Välkommen till vår (S) lokal Centralvägen 2.

Vilka personer vill du ska driva 
Arbetarpartiet Socialdemokraterna 

framåt i Skinnskattebergs kommun?
Dags att nominera till Kommunfullmäktige för 
valet 2022. Den/ de du vill nominera måste 

vara medlem och vara tillfrågad. Du kan även 
nominera dig själv.

Frågor och eller förslag till nomineringar 
kontakta: 

Fredrik (fredrikvigerskog@gmail.com, 
Anders J (anders.jna@gmail.com) eller 

Anette (anette.arvidsson51@gmail.com)

 
 

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! 
 

 

  

Dags att tänka framåt!                 
 

Välkommen till möte                   
den 9 november, kl. 18.00, 

i Karmansbo smedja! 
 

Är du intresserad av kommunala frågor? Då 
är Du varmt välkommen att delta på våra 
möten. Anmäl gärna i förväg, så kan vi 

planera våra möten på ett Corona-säkert sätt.  
  

 
                                      

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

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Kontakter: 
elisabeth_aberg50@hotmail.com 

carina.sandor@liberalerna.se 
tobias.jarstorp@gmail.com 

vanja.leneklint2@outlook.com 
 
 



0222:an | www.skinnskatteberg.se 21

B
IBLIO

TEKET
Det händer i november
Utställningar
1 november - 28 november  
7 kg järn - En utställning om 
järnets formbarhet och kärleken 
till smide.
Utmaningen som givits nio utvalda smeder 
är: Vad kan man göra av 7 kg järn?  
Lokala smeder visar även upp alster för 
beskådan och försäljning i biblioteket.  
Samarr: Västmanlands läns 
hemslöjdsförbund och Kulturhuset i 
Hallstahammar.   Vill du veta mer?  
Besök www.slojdivastmanland.se

Höstlovsaktiviteter
Slöjda på biblioteket 
1 november 13.00-16.00
Kom till biblioteket och lär dig slöjda med 
Västmanlands hemslöjdsförbund.

Skrivarworkshop 
3 november 13.00-15.30 
Workshop med författaren Angelica Öhrn. 
Om hästar, fotboll och skrivande. Hur blir 
man författare? Få hjälp med att börja 
 skriva din egen berättelse. Ålder 9-14 år. 

Babybabbel
4 träffar på biblioteket, onsdagar 
10.00 (10/11, 17/11, 24/11 och 1/12) 
För barn i åldern 0-10 månader och deras 
föräldrar. 
Är du intresserad av att vara med,  kontakta 
isabelle.bede@skinnskatteberg.se eller 
 karin.sandstrom@skinnskatteberg.se 
Babybabbel är ett språkutvecklande 
samarbete mellan biblioteket, 
Familjecentralen Stacken och BVC – med 
fokus på böcker. 
Varje barn som deltar får en bokgåva.

Öppet samråd 
Torsdag 11 november 13.00-16.00
Välkommen att träffa Maria Andersson, 
samordnare finskt förvaltningområde, och 
kom med tips och idéer på vad man skulle 
kunna göra inom finsk förvaltning. 

Sagostund på Stacken
Tisdag 16 november 14.00 
“Prat, prat, prat” 
Sagostund, rim och sång samt tips på 
böcker från bibliotekets familjehylla.

Teater 
Söndag 21 november kl. 13.00, 
 Korpen
Söndag 21/11  Familjeföreställning på 
Korpen: “Vem ser Dim?” kl 13.00.  för 
ca 3-8år  
Teater Pero bjuder in oss till en pytteliten 
värld djupt inne i skogen och berättar 
en saga om att vara minst i skogen och 
önskan att bli sedd. 
Biljetter köpes via swish i entrén: 50kr/
pers 100kr/familj  
Arrangeras av Skinnskattebergs kommun 
i samarbete med EKFA-T.

Bokprat med Jan Ole 
Björkbacka 
Torsdag 25 november 14.00
Jan Ole berättar om sitt författarskap, sin 
forskning och sina böcker om  
Öster bottens historia. I två böcker tar 
han oss med 
till det tidiga 
Österbotten, till 
människorna och 

miljöerna. 

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

Välkommen in!
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Skinnskattebergs kommun  
tillhör förvaltningsområdet för finska språket

Samordnare 
Maria Andersson Tel: 0222- 51 55 52

Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i 
frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana 
frågor. Förvaltningsmyndigheter ska särskilt främja barns och ungas möjligheter till 
inflytande och samråd i frågor som berör dem och anpassa formerna för detta till deras 
förutsättningar.

I språklagen (2009:600) anges det att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda 
och främja de nationella minoritetsspråken. Det allmänna ska även i övrigt främja de 
nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns 
utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket 
ska främjas särskilt.

Den 1 juli 2015 förändrades skollagen så att elever som tillhör de nationella minorite-
terna får utökad rätt till undervisning i modersmål.

Skinnskattebergs kommun erbjuder modersmålsundervisning i minoritetsspråket finska 
redan från förskoleklass. Är du eller ditt barn intresserad av att delta i minoritetsspråket 
finska, var god kontakta Klockarbergsskolan på 0222-51 57 02.

Enskilda har rätt att använda finska vid sina muntliga och skriftliga kontakter med en för-
valtningsmyndighet vars geografiska verksamhetsområde helt eller delvis sammanfaller 
med minoritetsspråkets förvaltningsområde.
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Kulturriket i Bergslagen
Kulturriket i Bergslagen

Skinnskattebergin kunta  
kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen

kordinaattori  
Maria Andersson Puh: 0222- 51 55 52

Hallintoviranomaisten on annettava kansallisille vähemmistöille mahdollisuuden vaikut-
taa heihin vaikuttaviin asioihin ja neuvotella mahdollisuuksien mukaan vähemmistöjen 
kanssa näistä asioista. Hallintoviranomaisten on erityisesti edistettävä lasten ja nuorten 
mahdollisuuksia vaikuttaa ja kuulla heitä kiinnostavissa asioissa ja vahvistaa toiminta-
tapa heidän oikeuksia.

Kielilaissa (2009: 600) todetaan, että julkisella sektorilla on erityinen vastuu kansallisten 
vähemmistökielien suojelemisesta ja edistämisestä. Julkisen sektorin on myös edistettä-
vä kansallisten vähemmistöjen mahdollisuuksia ja pitää kehittää kulttuuriaan Ruotsissa.
Lasten kulttuurisen identiteetin kehittymistä ja oman vähemmistökielen käyttöä 
on edistettävä erityisesti.

Koululakia muutettiin 1.7.2015, että kansallisiin vähemmistöihin kuuluvilla opiskelijoilla 
on laajennettu oikeus opetukseen äidinkielellään.

Skinnskattebergin kunta tarjoaa jo esikoulussa äidinkielenopetusta suomen vähemmi-
stökielellä. Jos sinä tai lapsesi haluatte osallistua vähemmistökielelle suomeksi, ottakaa 
yhteyttä Klockarberginkoulun numeroon: 0222-51 57 02.

Yksilöillä on oikeus käyttää suomea suullisissa ja kirjallisissa yhteyksissä hallintovirano-
maiseen, jonka maantieteellinen toiminta-alue on kokonaan tai osittain sama kuin  
vähemmistökielen hallintoalue.
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Deltag i vår Julmarknad
Alla sorters hantverk/loppis är välkomna.

Marknadsdelen sker endast utomhus.
Kostnad 100:-/bord.

Café med gröt och skinksmörgås
Korv med bröd

Hantverk 
Granar - Bröd - Fisk - Julgodis - mm 

Alla hälsas hjärtligt välkomna

Baggbrobygdens Byalag

Julmarknad
Baggbro skola Skinnskatteberg

Lörd 4 dec Kl 10.00-14.00

Information kontakta:
Monika Hjort  070-219 11 20

Baggbron

Koppar-
berg

Rv 68

v 233

Skolan

Fagersta

Örebro

Skinnskatteberg

HANTVERKARE

Kom och åk häst och vagn


